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KanizsaGarantálom a legalacsonyabb beruhá-
zási költségek elérését a kivitelezõk
megversenyeztetésével. Szigorú  pá-
lyáztatás, beruházás-lebonyolítás, épí-
tési mûszaki ellenõrzés. Épületenerge-
tikai tanúsítás. Felelõs mûszaki vezetés. 

Balassa Béla építész vezetõ tervezõ
30/9019013, balassabela@chello.hu

Szeretne rengeteg pénzt 
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?

A NAGYKANIZSAI 
HONVÉD KASZINÓÉRT

ALAPÍTVÁNY HÖLGYKLUBJA
2011. KARÁCSONYÁRA

ISMÉT

ADOMÁNY
GYÛJTÉST
SZERVEZ

Az  céljelleggel a szervezõk az aláb-
biak szerint kérik és fogadják: Zala
Megyei Önkormányzat Nagykani-
zsai Gyermekotthonának gyermek-
ruhát és gyermekcipõt (6-18 éves
korig), játékokat, filmeket, CD-ket,
gyermekbizsukat, édességeket, me-
sekönyveket, kötelezõ olvasmányo-
kat, udvari és beltéri mozgásos já-
tékszereket.
A szervezõk szívesen fogadják a 14-
18 éves fiúk számára felajánlott ru-
hákat, cipõket. Felnõtt holmit nem
gyûjtünk! 
A gyûjtés helye és ideje: 2011.
december 5. (hétfõtõl) - decem-
ber 11. (vasárnapig) hétköznap
8-15 óráig, szombaton és vasár-
nap 8-12 óráig a Vásárcsarnok
emeletén (a déli oldalon a Zsuzsi
varroda mellett).
Köszönjük adományaikat!

Szervezõk
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Pezsgõ gazdasági, társadalmi
és kulturális programsorozat
indításával, a közösségteremtés
és a város népszerûsítésének
szándékával indította el a város
önkormányzata pénteken a
„Nagykanizsa-tudat” erõsítését
szolgáló Bethlen-évet.

A város közéletének, valamint
gazdasági és kulturális intézménye-
inek képviselõi elõtt nyitotta meg a
néhai miniszterelnökrõl, késõbb
Nagykanizsa országgyûlési képvi-
selõjérõl elnevezett Bethlen-évet
Cseresnyés Péter polgármester (Fi-
desz-KDNP). Szavai elõtt Bethlen
István, a Páneurópai Unió elnöke
idézte fel az 1921 és 1931 között az
országot irányító felmenõje gazda-
ságpolitikai eredményeit.

Mint mondta, 1921-ben, a tria-
noni döntés után hasonlóan nehéz
pénzügyi helyzetben volt Magyar-
ország, mint most az utóbbi évek-
ben. Az ország akkoriban „elveszí-
tette teljes nyersanyagkészletét”, a

legjobb mezõgazdasági területeit,
a Németország után legfejlettebb-
nek számító vasútvonalai kéthar-
madát, miközben vagy négyszáz-
ezer menekült érkezett az elcsatolt
területekrõl.

Bethlen a reménytelennek tartott
gazdasági helyzet ellenére elbocsátá-
sokkal, adókivetéssel megkezdte az
ország talpra állítását, s 1924-re oly-
annyira stabilizálta az államháztar-
tást, hogy a Nemzetek Szövetségétõl
felvett kölcsön háromnegyedét beru-
házásokra lehetett költeni. 1925-tõl
többlete volt a magyar költségvetés-
nek, amit nagyarányú ipari, mezõ-
gazdasági és infrastrukturális fejlesz-
tésekre lehetett fordítani. Földosztást
indított, s alig néhány év elteltével
Európa egyik legprosperálóbb orszá-
gává tette Magyarországot.

Bethlen István elõadásában úgy
vélekedett, hogy Magyarország
megfelelõ lépésekkel ma is képes
lenne tíz év alatt az Európai Unió
élvonalába kerülni.

Cseresnyés Péter polgármester
az egykori miniszterelnököt mél-
tatva beszélt arról, hogy az õ siker-
re vezetõ lépései nyomán Nagyka-
nizsát is a fejlõdés útjára kívánják
állítani. Ezt szolgálják a belváros
megújítását, a csatornahálózat re-
konstrukcióját célzó beruházások,
új bölcsõde építése, vagy a helyi
vállalkozásokkal való párbeszéd,
valamint a befektetõk megnyerése.

Kifejtette, hogy a lemondása
után, 1935 és 1939 között Nagyka-
nizsa országgyûlési képviselõje-
ként tevékenykedõ Bethlen István
elõtt tisztelegve igyekeznek a vá-
rosnak új arculatot adni, új gazda-
sági és társadalmi jövõképet feste-
ni, egy “fejlõdõ, összetartó, gyara-
podó közösséget” létrehozni. “Tíz
év távlatában szeretnénk elérni a
teljes foglalkoztatást Nagykani-
zsán”, hogy aki akar, az tudjon is
dolgozni.

A “Nagykanizsa-tudat” formálá-
sa, erõsítése érdekében olyan ha-
gyományteremtõ programokat in-
dítanak, amelyek egyszerre lokál-
patrióták, de a világra való nyitott-
ságot is mutatják, és növelik ide-
haza, de akár külföldön is a város
hírét. Felélesztik az egykori városi
bálok hagyományát, lakossági
konzultációkat kezdeményeznek,
konferenciákat és közéleti beszél-
getéseket szerveznek, amelyek a
helyiek kötõdésének erõsítését és a
befektetõk megnyerését egyaránt
szolgálják – fejtette ki a polgár-
mester.

A Medgyaszay Házban meg-
rendezett Bethlen-esten elõször
dr. gróf Bethlen István, a Páneu-
rópai Unió elnöke szólt a megje-
lentekhez.

Mint hangsúlyozta, nagy meg-
tiszteltetésnek érzi, hogy a nagy-
kanizsaiakkal lehet a 2012-es
Bethlen-év megnyitóján. Beszédé-
ben rámutatott, hogy a 90 évvel
ezelõtti és a mai állapotok között
sajnos sok hasonlóság fedezhetõ
fel. Ám szerinte sok mindent lehet
a mai idõkben abból a 10 és fél év-
bõl tanulni, amikor a felmenõje,
gróf Bethlen István volt 1921 és
1931 között az ország miniszterel-
nöke. Megállapíthatjuk – mondta
–, 1921-ben sokkal katasztrofáli-
sabb volt a helyzet, mint ’45-ben,
pedig ekkor szinte porig bombáz-
ták Magyarországot. Trianon után
külföldön és belföldön a nagy
többség egyaránt azt mondta, ez
az ország gazdaságilag életképte-
len, nem lehet talpra állítani. A
belsõ erõk átcsoportosításával,
adókkal azonban Bethlen talpra
állította az országot. 1924 végére
a magyar államháztartás stabilizá-
lódott s a Nemzetek Szövetségétõl
felvett kölcsön háromnegyedét be-
ruházásokra költötték. 1925-tõl
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NNaaggyykkaanniizzssaa aazz ootttthhoonn,, aa lleehheettõõsséégg,, aa kkiihhíívvááss

MMeeggkkeezzddõõddöötttt 
aa vváárroosstt nnééppsszzeerrûûssííttõõ
BBeetthhlleenn-éévv 

„Nagykanizsa ipara megszûnõben, kereskedelme, forgalma lecsök-
kent… Egy kidolgozott programot kell felállítani, amely ezt a várost új-
ból kitörõ kapujává teszi az országnak a Balkán és az Adria felé. Ismét
fel kell szerelni ezt a várost azokkal az intézményekkel, amelyekre szük-
ség van. Engedjék meg, hogy ebben a munkában felajánljam a közremû-
ködésemet. Engedjék meg, hogy kijelentsem, hogy a város polgárainak,
gazdasági ágainak, iparának, kereskedelmének, mezõgazdaságának ren-
delkezésére álljak, de rendelkezésére álljak az egyes polgárnak is,
amennyiben jó, igaz ügyet kér tõlem, hogy boldogulását elõsegíthessem. 

Amikor ilyen értelemben teszek Önök elõtt hitvallást, kérem az Önök
bizalmát és támogatását.” 

Bethlen István választási programbeszéde (részlet)
Nagykanizsa, 1935. évi március hó 24-én

AAzz oorrsszzáágg sszzáámmáárraa
iiss ppééllddaakkéépp lleehheett
NNaaggyykkaanniizzssaa
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2011. december 1.

kezdve a magyar költségvetés
többlettel gazdálkodott, amit utak
építésére, a vasúti hálózat rendbe-
hozatalára, az ipar és a mezõgaz-
daság nagyarányú fejlesztésére
fordítottak. Magyarországnak
mindig is Isten adta lehetõsége
volt a mezõgazdaság, és 2011-ben
is egy kitörési pont lehet – jegyez-
te meg. 1928-29-re a magyar
munkások elérték az európai élet-
színvonalat. Reménytelennek tûnt
a kiindulás, de pár év alatt rendbe
lehetett hozni Magyarországot.
Tíz év alatt ismét az európai élvo-
nalba lehet állítani országunkat
ma is, ehhez azonban nagyon ke-
ményen kell dolgozni, kemény in-
tézkedéseket kell tenni. Ha az or-
szág valóban csak készenléti hitelt
vesz fel, és továbbra is nagyon jó
gazdaságpolitikát folytat az ipar
és a mezõgazdaság bevonásával,
továbbá a külföldieknek földet
nem juttatunk, akkor legalább
olyan sanszunk lesz, mint annak
idején a bethleni korszaknak volt:
Magyarországot Európa legvirág-
zóbb országai közé emelni. 

„Nem elég lelkes hazafiságunk,
legjobb szándékunk és optimizmu-
sunk, hanem megfeszített, együt-
tes munkával kell dolgoznunk. És
ha jobban, sokkal jobban fogjuk
szeretni egymást a közös alkotó
munkában, úgy meg tudjuk men-
teni ezt a szerencsétlen magyar
hazát.” 

Tisztelt Gróf Úr! Tisztelt Höl-
gyeim és Uraim! Kedves Vendé-
geink!

Ezeket a munkára és összefo-
gásra biztató mondatokat gróf
Bethlen István mondta 91 évvel
ezelõtt, 1920 szeptemberében. Az
idézetben megfogalmazott össze-
fogás gondolata is a szemünk elõtt
lebegett, amikor tavaly õsszel el-
határoztuk: új utakat keresünk
Nagykanizsának. Olyan utakat,
amelyek a munkára, a közösség
összefogására alapozva a fejlõdés,
a gyarapodás felé viszik városun-
kat.

Talán amikor kézhez vették a
mai programra szóló meghívót,
felvetõdött önökben: miért is ren-
dezzük ezt a Bethlen-estet? Nos, a
válasz kézenfekvõ. Az eddigi
munkánk folytatásaként 2012-ben,
a nagykanizsai Bethlen-évben,
szeretnénk visszavonhatatlanul
fejlõdõ pályára állítani városunkat.
Ez a mai program, képletesen, a
startvonal, ahol felsorakozunk –
mindazok, akiknek fontos Nagy-
kanizsa, akik szeretnék kivenni a
részüket a város építésébõl, akik
szeretnének hozzájárulni közössé-
günk sikereihez.

Nagykanizsa hitünk szerint a
jó, a helyes irányba tart

Bátran kijelenthetjük: Nagyka-
nizsa új utakon jár. Messze nincs
még a célnál, de elindult – hitünk
szerint a jó, a helyes irányba. 

Ha körbenézünk, láthatjuk: vá-
rosunk épül. Fizikai, szellemi és
gazdasági értelemben egyaránt. 

Megkezdõdött a város megújítá-
sa, átalakítása, a csatornázási prog-
ram, és számos olyan – ezekhez
képest – kisebb fejlesztés, amely
az itt élõk életminõségét javítja. Új
bölcsõdét építettünk például, ami-
nek eredményeként mindenki
igénybe veheti ezt a szolgáltatást,
aki szeretné, hiszen 15 százalékkal
növeltük a férõhelyek számát.

A kisgyermekes szülõk kérése
volt ez, elsõsorban azért, hogy az
édesanyák vissza tudjanak térni

dolgozni, hogy õk is hozzájárul-
hassanak a családi költségvetés
stabilitásához. 

Meggyõzõdésem: az olyan fej-
lesztések a leghasznosabbak,
amelyek konkrét, kézzel fogható
társadalmi célt szolgálnak. A

bölcsõdeépítés ilyen beruházás
volt. 

Hozzáteszem, úgy sorolom fel
ezeket az eredményeket felmutató
példákat, hogy nem akarom kisajá-
títani azokat. Ez mindannyiunk
összefogásának, munkájának ered-
ménye lesz, legyen az az elõzõ ön-
kormányzatok egyike, kanizsai
vállalkozó, munkavállaló, aki a ki-
vitelezésben részt vesz, vagy az a
kanizsai polgár, aki nagy türelem-
mel viseli el az építkezés okozta
kényelmetlenséget.

Stratégiánk fundamentuma
Mindannyian tudjuk: Nagykani-

zsa 1990 után nehéz helyzetbe ke-
rült. Nagyon sok, egykoron jól
mûködõ, emberek százainak, ezre-
inek munkát adó nagyvállalat ment
tönkre. Szerencsére azonban ezek-
bõl – vagy ezek romjain - több új
vállalkozás nõtte ki magát például
a gépipar, a vízkezelés és a fafel-
dolgozás, famegmunkálás terüle-
tén, amelyek közül ma több cég is
nemzetközi kapcsolatrendszerrel,
partneri körrel rendelkezik. 

Az új utak egyike éppen ezekre
a vállalkozásokra alapoz. Nagyka-
nizsa ugyanis ezekben az ágaza-
tokban valódi nagyhatalom, és
meggyõzõdésünk, hogy amennyi-
ben ezeket a cégeket segítjük, ak-
kor felelõsen gondolkodva hozzá-
járulunk a munkahelyek megtartá-
sához, gyarapításához. Ha egy
mondatban akarnánk megfogal-
mazni, azt mondhatnánk: ez straté-
giánk fundamentuma. 

Felvetõdött: mit tehetünk, mi-
lyen utat járjunk be? A válasz egy-
szerû. Azokat a tapasztalattal ren-
delkezõ embereket kell megkeres-

ni, akik tanácsot, segítséget tudnak
adni, és az összefogás sarokkövei
lehetnek, ha akarják. 

Elsõ lépésként különbözõ ki-
sebb szakmai körökkel folytat-
tam, folytattunk beszélgetéseket,
majd a kamarák segítségével a

legnagyobb foglalkoztatók veze-
tõit ültettük egy asztalhoz, infor-
mációt kérve tõlük terveikrõl, el-
képzeléseikrõl, ahol én is infor-
mációt adtam a városfejlesztés új
útjairól. A találkozó során próbál-
tuk megfogalmazni a közös pon-
tokat, azzal a nem titkolt szán-
dékkal, hogy együttmûködjünk
Nagykanizsa érdekében. Öröm-
mel jelenthetem, hogy ezek a ta-
lálkozók rendszeresek lesznek,
akárcsak a kis- és közepes vállal-
kozások vezetõivel folytatandó
konzultációk. 

Valódi társadalmi párbeszéd
vette kezdetét, hiszen a siker
csak összefogással érhetõ el 

Ennek további szép és elõremu-
tató példája, hogy nemrégiben ar-
ról döntött a közgyûlés: két nagy-
kanizsai székhelyû céggel közösen
a város gazdasági társaságot hoz
létre. Egyébként is nagy figyelmet
fordítunk arra, hogy kanizsai cé-
gek komoly szerepet kaphassanak
a helyi munkákban. 

Az elõbb említett közös cégnek
fontos feladata lesz, hogy kidol-
gozza a város energiastratégiáját,
különös hangsúllyal a megújuló
energiák használatára.

A zöld beruházások terén egyéb-
ként máris elindult egy folyamat:
megkezdõdött egyik óvodánk
energiakorszerûsítése, amelynek
egyik kulcseleme, hogy napkollek-
torok biztosítják majd a fûtést; a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszának kollégiumában pe-
dig – amelynek épülete szintén a
város tulajdonában van – már be is
fejezõdött egy ilyen átalakítás. 

(folytatás a 4. oldalon)

ÖÖsssszzeeffooggáássssaall 
aa ssiikkeerreess KKaanniizzssááéérrtt –– 
CCsseerreessnnyyééss PPéétteerr
ppoollggáárrmmeesstteerr 
bbeesszzééddee
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(folytatás a 3. oldalról)
Ez is új út – és új elem, új tö-

rekvés az is, hogy igyekszünk
Nagykanizsának új arcot, arcu-
latot adni

Komoly erõket és forrást moz-
gósítunk például a hatékony vá-
rosmarketing és kommunikáció
érdekében, hiszen jól tudjuk: aki
ezekre nem fordít kellõ figyel-
met, az lemarad másokhoz ké-
pest. 

Ennek részeként az egyik leg-
fontosabb cél a város imázsának
erõsítése éppúgy, mint a befektetõ-
vonzás, Nagykanizsa nemzetközi
diplomáciai-gazdasági kapcsolata-
inak erõsítése. 

A sorozat tavaly õsszel két nem-
zetközi üzletember-találkozóval:
egy magyar-szlovén és egy ma-
gyar-horvát gazdasági konferenci-
ával kezdõdött, idén pedig járt ná-
lunk a finn és az indiai nagykövet,
Magyarország sanghaji konzulja,
legutóbb pedig a vietnámi és a pa-
kisztáni nagykövet, valamint a ja-
pán követség egyik magas rangú
diplomatája is. 

Ezeken a találkozókon bemutat-
tuk Nagykanizsát: azt a logisztikai,
gazdasági és oktatási potenciált,
amely, a tapasztalatok szerint, fel-
kelti az érdeklõdést, és reménye-
ink szerint gazdasági-üzleti kap-
csolatokat is generál majd váro-
sunk számára. Egy másik vonalon
elindulva pedig már konkrét cé-
gekkel tárgyalunk, amelyek lehet-
séges befektetési helyszínként te-
kintenek Nagykanizsára. 

Ezeknek a találkozóknak – ne-
vezzünk õket kissé túlzóan diplo-
máciai tevékenységnek – a legfon-
tosabb célja a bemutatkozás. Be
kell mutatkoznunk a világnak,
mert nem ismernek bennünket. Mi
joggal mondjuk azt, hogy Kanizsa
kiemelkedõ lehetõségekkel ren-
delkezik az adottságai tekinteté-
ben. 

Igen, mi tudjuk, de tudják-e
azok, akiket ide akarunk csalogat-
ni. Sajnos azt kell mondani, hogy
nem, vagy nem biztos. Ezért kell
sok programot csinálni, ezért kell
az alkalmat keresni a bemutatko-
zásra. 

Igen, nekünk kell folyni a csap-
ból is, persze úgy, hogy ezeket a
bemutatkozásokat tartalommal
kell megtöltenünk.

Az eddig bemutatott utakból jól
látható, hogy aktív, kezdeménye-
zõ, dinamikus és nyitott várospoli-
tikát folytatunk, amelynek ered-
ményei – reményeink szerint - ha-
marosan láthatóak lesznek. 

Megpróbáljuk tehát Nagyka-
nizsát dinamizálni, fejlõdõ pá-
lyára állítani

Mert van víziónk, jövõképünk.
Tudjuk, hogy hová akarunk eljut-
ni. Nem ködbe veszõ, távoli, elér-
hetetlen célokat fogalmazunk meg,
nem rózsaszín álmokat kergetünk,
hanem elõre tekintve haladunk az
általunk kijelölt utakon. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Tíz éves távlatban szeretnénk el-

érni a teljes foglalkoztatást Nagy-
kanizsán. Ami azt jelenti: minden-
ki, aki dolgozni akar, találhasson
magának megfelelõ munkát. Ez a
legfontosabb cél, ez határozta meg
azokat a lépéseket, amelyeket az
elmúlt egy évben tettünk, és ez a
cél lebeg a szemünk elõtt akkor is,
amikor a közeljövõt tervezzük. 

Hiszek abban, hogy városunk,
Nagykanizsa sikerre van ítélve. De
ehhez figyelnünk kell gróf Bethlen
István intelmére, meg kell fogad-
nunk a néhai miniszterelnök kilenc
évtizedes, de ma is aktuális intel-
meit: 

Nem elég a legjobb szándékunk
és optimizmusunk. 

Megfeszített, együttes munká-
ra van szükség. Tehát: hitre,
szándékra, összefogásra. És na-
gyon sok munkára

A teljes foglalkoztatás nemcsak
azt jelenti, hogy mindenki dolgoz-
hat, aki akar. Azt is magával hoz-
za, hogy fiataljaink, ha el is men-
nek tanulni, tapasztalatot gyûjteni,
azért közülük sokan visszatérnek
szülõvárosukba – ahol nemcsak
megszületni, felcseperedni, hanem
élni, alkotni, családot alapítani is
érdemes. 

Olyan nyugodt, polgári miliõ
alakulhat ki Nagykanizsán, ahol
becsülete és rangja van a munká-
nak, a családnak. Ahol a lokálpat-
riotizmus nemcsak azt jelenti,
hogy büszkék vagyunk közös múl-
tunkra, hanem azt is, hogy együtt
teszünk a jelenünkért, a közössé-
günkért, a városunkért. 

Tehát nem csupán gazdasági,
hanem társadalmi jövõképünk is
van. Egy fejlõdõ, gyarapodó, ösz-
szetartó közösséget szeretnénk te-
remteni, amelyben mindenkinek,
Nagykanizsa minden egyes polgá-
rának megvan a helye, szerepe,
feladata. 

E gondolat megerõsítésére hadd
hívjam segítségül ismét egykori
miniszterelnökünket, gróf Bethlen
Istvánt. A XX. század talán legje-
lentõsebb hazai politikusa 1934-
ben, három évvel azután, hogy le-
mondott a kormányfõi posztról, vi-
lágos irányt jelölt ki egyik beszé-
dében: 

„Én a gyógyítás orvosszereit
nem a liberális kapitalisztikus
elvek alapján keresem, hanem a
társadalmi és a gazdasági szoli-
daritás alapján. Csak ezekkel tu-
dunk enyhíteni a gazdasági vál-

ságon. Nem kérek sem valami-
lyen nyakló nélküli nyugati de-
mokratikus fejlõdésbõl, sem
semmiféle diktatúrából.” 

Szavai mintha csak a mának
szólnának. Mintha a XXI. századi
Magyarországnak – és ezen belül
Nagykanizsának – üzenne, 1934-
bõl. 

Tisztelt Gróf Úr! Tisztelt Höl-
gyeim és Uraim!

A történelmi párhuzamokra az
elõzõ percekben Bethlen István úr
már rávilágított. Ugyanúgy recseg-
ropog a világ, mint a 20-as, 30-as
években. Ugyanazok Magyaror-
szág problémái, mint a trianoni
tragédia után, mint a világválság
esztendõiben.

Kit hívhatnánk hát segítségül,
kit állíthatnánk magunk elé példa-
ként, elképzeléseink szimbóluma-
ként mást, mint annak a korszak-
nak az egyik legkiemelkedõbb
alakját, aki nemcsak gazdasági,
hanem társadalmi, szociális és ok-
tatási programot is adott Magyar-
országnak. 

Aki világos és határozott jövõ-
képet rajzolt a válságos években. 

Aki képes volt kiemelni ezt a
nemzetet az apátiából, a csügge-
désbõl, a lemondásból. 

Aki új távlatokat adott Magyar-
országnak egy vészterhes korban.
Aki nemcsak Magyarország, ha-
nem szûkebb pátriánk, Nagykani-
zsa patrónusa is volt élete egy sza-
kaszában. 

Az elrugaszkodáshoz, a jövõ
építéséhez újra gróf Bethlen Ist-
vánt hívjuk segítségül. Azt az em-
bert, azt a nagy formátumú politi-
kust, aki egyszer már segített. Aki
programot, jövõt és jelent adott
Magyarországnak. És képviselõ-
ként, 1935 és ’39 között, Nagyka-
nizsát képviselte az országgyûlés-
ben. 

2012 Nagykanizsán Bethlen-
év lesz. 

2012 Nagykanizsán a közösség
éve lesz. 

2012 Nagykanizsán az új kez-
det: az „összefogással a sikeres
Kanizsáért” elgondolás elsõ lépése
lesz. 

2012 Nagykanizsán a lelkes lo-
kálpatriotizmus, a legjobb szándék
és az optimizmus éve lesz, amikor
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2011. december 1.

megfeszített, együttes munkával
kell dolgoznunk. 

Nagykanizsáért. Nagykanizsa és
a kanizsai polgárok sikeréért. 

Kedves Vendégeink! 
Egy olyan pezsgõ – kulturális,

társadalmi, gazdasági – program-
sorozatot szeretnénk útjára bocsá-
tani, amely a figyelem középpont-
jába állítja a várost, beszédtémává
teszi, amely megalapozza Nagyka-
nizsa felemelkedését. Kohéziót te-
remt, erõsíti az összetartozás érzé-
sét, a Kanizsa-tudatot. 

Egyszerre lokálpatrióta és a vi-
lág felé nyitó, egész éven át tartó
sorozatot tervezünk, amellyel tisz-
telegni szeretnénk gróf Bethlen
István egykori miniszterelnökünk
országépítõ munkássága elõtt, és
az õ példáját, Nagykanizsa egyko-
ri országgyûlési képviselõjének
példáját szem elõtt tartva szeret-
nénk erõt meríteni az elrugaszko-
dáshoz. 

Gróf Bethlen István az a sze-
mély, az a kiemelkedõ történelmi
alak, akinek gondolatisága, üzene-
te a mai napig érvényes. Példájá-
nak segítségével kijelölhetjük
Nagykanizsa új útjait, akit segítsé-
gül hívva megtehetünk fontos lé-
péseket. 

Gróf Bethlen István irányt
mutat számunkra

Miniszterelnökként tanúbizony-
ságot tett arról, hogy kemény mun-
kával, konkrét tervekkel érdemes
küzdeni a célért. Megmutatta,
hogy egy nehéz, szinte kilátásta-
lannak tûnõ helyzetbõl is van kiút.
Manapság, bármily meglepõ is,
sok hasonló problémával nézünk
szembe, mint egykori miniszterel-
nökünknek kellett. A következõ
sorok (ahogy azt a meghívón is lát-
hatták) 1935-ben íródtak, ám érvé-
nyességük megkérdõjelezhetetlen: 

„Nagykanizsa ipara megszûnõ-
ben, kereskedelme, forgalma le-
csökkent… Egy kidolgozott prog-
ramot kell felállítani, amely ezt a
várost újból kitörõ kapujává teszi
az országnak a Balkán és az Adria
felé. Ismét fel kell szerelni ezt a
várost azokkal az intézményekkel,
amelyekre szükség van. Engedjék
meg, hogy ebben a munkában fel-
ajánljam a közremûködésemet.
Engedjék meg, hogy kijelentsem,
hogy a város polgárainak, gazda-
sági ágainak, iparának, kereske-
delmének, mezõgazdaságának ren-
delkezésére álljak, de rendelkezé-
sére álljak az egyes polgárnak is,
amennyiben jó, igaz ügyet kér tõ-
lem, hogy boldogulását elõsegít-
hessem. 

Amikor ilyen értelemben teszek
Önök elõtt hitvallást, kérem az
Önök bizalmát és támogatását.” 

Tisztelt Gróf Úr! Tisztelt Höl-
gyeim és Uraim! Kedves Vendé-
geink! 

A 2012-es Bethlen-év nem csu-
pán egy lesz a számos emlékév kö-
zül. Nagykanizsa jövõre megmu-
tatja: hogyan lehet, és hogyan kell
tanulni a múltból, hogyan lehet a
jelen lehetõségeit megragadva a
jövõbe tekinteni. 

Ennek érdekében nem pusztán
kulturális rendezvényekkel töltjük
majd meg a várost, hanem progra-
mot adunk: a fejlõdés, az elõrelé-
pés programját.

A történelmi múlt tisztelete mel-
lett ugyanis éppoly fontos a jelen,
a város mindennapi élete és folya-
matos fejlõdése. Igyekszünk tehát
javítani azt az infrastruktúrát,
amely településünket fejlett euró-
pai várossá teszi. Folytatjuk, befe-
jezzük a belvárosi rehabilitációt,
átadjuk a megújult Erzsébet teret,
és megpróbálunk forrást szerezni a
második ütem megvalósításához.
Tesszük mindezt annak reményé-
ben, hogy a történelmi városmag-
ba visszaköltözzön az élet, ami le-
hetõséget teremt a vállalkozások-
nak, közösségi helyszínt biztosít
az itt élõknek, mindannyiunknak. 

Nagykanizsa az idõk során
mindig igyekezett megragadni a
kínálkozó lehetõségeket

Elhatározásaival folyton a jövõ-
be tekintett, döntéseit mindig eb-
ben a szellemben hozta meg. 

Éppen ezért folytatjuk a már
megkezdett folyamatot a gazdaság
fellendítése érdekében. Célunk to-
vábbra is a befektetõk megnyeré-
se, a nemzetközi kapcsolatok el-
mélyítése, Nagykanizsa értékeinek
hangsúlyozása a nagyvilág felé.
Célunk, hogy megmutassuk tele-
pülésünk kiemelkedõ lehetõségeit. 

Ezen túlmenõen a város folya-
matos fejlesztése és az innovációs
képesség növelése szintén kiemel-
ten fontos stratégiai feladat. Ebben
a munkában számítok mindazokra,
akiknek dolguk, feladatuk, külde-
tésük van ezen a téren. Legyen az
vállalkozó, felsõoktatási vagy a
szakképzésben érdekelt intéz-
mény, és bárki, aki kanizsai pol-
gárként felelõsen gondolkodik vá-
rosunk jövõjérõl. 

A 2012-es Bethlen-évben foly-
tatjuk a már megkezdett gazdasági
konzultációt. Hiszen csak a Nagy-
kanizsán mûködõ nagy-, közepes
és kisvállalkozások vezetõivel
együttmûködve, egyeztetve lehe-

tünk képesek elõrelépni, fejlõdni.
És nemzetközi kapcsolataink ré-
vén továbbra is próbálunk segíteni
– akár a piacszerzésben is. 

Tesszük ezt azért, mert tud-
juk: egy sikeres város elképzel-
hetetlen sikeres vállalkozások
nélkül

Mindemellett egyik legfonto-
sabb célunk a Nagykanizsa-tudat
erõsítése városunk polgáraiban.
Gróf Bethlen István közösségfor-
máló és -megtartó munkája jó pél-
dát szolgáltat ehhez számunkra.
Ennek érdekében olyan közösség-
teremtõ rendezvények elindítását
tervezzük, amelyek a Bethlen-év
után hagyománnyá válhatnak.
Rendhagyó, jelentõs programok-
kal várjuk majd a város lakóit, va-
lamint a turistákat egyaránt. Cé-
lunk, hogy Kanizsára figyeljenek a
helyiek, hogy Kanizsára figyeljen
az ország, sõt, akár a nemzetközi
közvélemény is!

2012 februárjában – amennyi-
ben önök, kanizsaiak ezt igénylik
– megrendezzük nagyszabású
Bethlen-bálunkat, és ezzel fel-
élesztjük a városi bál hagyomá-
nyát. 

2012 tavaszán pedig lakossági
konzultációs programot indítunk,
mert számomra, számunkra fontos
az itt élõk véleménye. Együtt, kö-
zösen kell megterveznünk Nagy-
kanizsa jövõjét, és a sikerért
együtt, közösen is kell dolgoz-
nunk. 

Mindezek mellett elindítjuk
közéleti-politikai beszélgetõs est-
jeinket, konferenciát rendezünk
gróf Bethlen István és kora cím-
mel, felfrissítjük a Város Napján
megrendezésre kerülõ programo-
kat, megújítjuk már meglévõ ren-
dezvényeinket.

Tisztelt Gróf Úr! Tisztelt Höl-
gyeim és Uraim! Kedves Vendé-
geink! 

Bátran állíthatom, hogy Nagy-
kanizsa életében kivételes idõsza-
kot jelent majd a Bethlen-év, az
elõbb felsoroltak mellett még szá-
mos olyan programmal és ese-
ménnyel, amelyekre eddig nem
volt példa városunkban. Bízom
benne, hogy az itt élõk, és a hoz-
zánk ellátogatók utólag egyaránt
úgy tekintenek majd a 2012-es év-
re, hogy az valóban az elrugaszko-
dás éve volt Nagykanizsán!

Ezért kérem Önöket, hogy tá-
mogassanak ebben a kezdeménye-
zésben, kérem Önöket, hogy kö-
vetve a bethleni gondolatot: fog-
junk össze, hogy városunk újra fel-
kerülhessen az õt megilletõ helyre!

Hiszen nem várhatunk mindig kül-
sõ segítséget, nem bízhatunk ab-
ban, hogy majd valaki idejön – és
egy csapásra megoldja a problé-
máinkat. 

Elsõsorban magunkban kell bíz-
nunk, a magunk erejére kell tá-
maszkodnunk. 

Mindannyian tudjuk: közös cél-
jainkért közösen kell tennünk. Ne-
künk Nagykanizsa nem pusztán
egy város, ahol élünk. Nekünk
Nagykanizsa az otthon, a lehetõ-
ség, a kihívás. Nagykanizsa a meg-
feszített munka, de Nagykanizsa a
nyugalom is. 

Nagykanizsa a közös múltunk,
az itt élõk jelene, mindannyiunk
jövõje. 

Tegyünk érte! Együtt!
Gróf Bethlen István és Cseres-

nyés Péter polgármester beszéde
után pezsgõs koccintásra várták a
résztvevõket az intézmény az elõ-
terébe, ahol Lehota János esztéta
az 1920-as 30-as évek Nagykani-
zsáját idézte fel. 

Cseresnyés Péter pohárköszön-
tõjét követõen gróf Bethlen István
hangsúlyozta: sokszor járt ebben a
városban, nagyon közel áll a szívé-
hez, és különösen nagy örömet je-
lent számára, hogy a képviselõ úr
személyében Bethlen István or-
szággyûlési képviselõ egy kései
utódjának államférfiúi szintû prog-
rambeszédét hallhatta, mely meg-
felel a nagy elõd vizionális, de a
víziót a napi politikába átültetni tu-
dó képességéhez. Meggyõzõdése,
mindazok segítségével, akik hozzá
tudnak járulni a program sikeré-
hez, el fogják érni, hogy ebbõl a
vízióból valóság legyen, talán nem
is tíz év alatt, hanem hamarabb.
Nagykanizsa pedig a program kö-
zös erõvel történõ megvalósításá-
val az ország számára példakép le-
het. 
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Díjemelésekrõl, költségvetési
koncepcióról és vezetõi kineve-
zésrõl is döntött csütörtökön a
közgyûlés. A javasolt napirendi
pontok tárgyalása elõtt két meg-
hívóban szereplõ elõterjesztést –
a települési szilárd hulladék köz-
szolgáltatói tevékenységérõl, a
2012. évi díjak megállapításáról,
valamint a Völgy Alapítvánnyal
kötendõ ellátási szerzõdésrõl
elõterjesztett javaslatot – vissza-
vonta Cseresnyés Péter polgár-
mester.

Elsõként a közszolgáltatási díjak
emelésérõl döntött a testület. A
2012. évi kéményseprõ-ipari díj 6
százalékkal emelkedik. Elfogadták
a beszámolót a települési folyékony
hulladék közszolgáltató tevékeny-
ségrõl, és megszavazták a közszol-
gáltató költségkalkulációján alapuló
javaslatot is. A díjemelés mértéke
nettó 85 forint, azaz 3,8 százalékos
növekedés, amit a gazdasági életben
végbemenõ változások, az energia-

árak emelkedése, az üzemeltetési
költségek növekedése, az adózási
szabályok változása, a várható inflá-
ció, valamint a csatornázottság elõ-
rehaladtával csökkenõ igények
együttese indokolta.

A tömegközlekedési díjak átla-
gos nettó 7,025 emelésével a helyi
tömegközlekedés díjai eképpen
alakulnak: a vonaljegy ára elõvé-
telben 240 forint, autóbuszon 300
forint, az általános havi bérletjegy
ára 5620 forint, az általános kom-
binált bérletjegy 5980 forint, a ta-
nuló és nyugdíjas bérletjegy 2020
forint lesz január 1-tõl. A közleke-
dési infrastruktúra korrekciójához
a Zala Volán tervezete 37 millió
forint állami és 51,6 millió forint
önkormányzati normatív támoga-
tással számol. A normatíván felüli
kompenzáció mértékét a közgyû-
lés a Parlament által elfogadásra
kerülõ helyi közösségi közlekedés
támogatásáról szóló jogszabály
megalkotását követõen határozza
meg. 

Az önkormányzat 2012. évi
költségvetési kompenzációjának
vitájában Cseresnyés Péter polgár-
mester kiemelte, elsõdleges szem-
pont, hogy  a város mûködõképes
maradjon. Nem tudni, hogyan ala-
kulnak a szabályozások, de a meg-
kezdett beruházásokat (belvárosi
rekonstrukció, csatornaprojekt) be
kell fejezni, valamint az újakkal
óvatosan kell bánni. A kórház pá-
lyázatáról elmondta, megy a maga
útján, és idõben meg fog valósulni. 

A testület elbírálta a Nagykanizsai
Szociális Foglalkoztató Nonprofit
Kft. ügyvezetõi állására beérkezett
pályázatokat. A pályázati feltételek-
nek megfelelõ négy jelentkezõ közül
2011. december 31-tõl 2016. decem-
ber 31-ig Lérántné Mátés Valéria ka-
pott bizalmat a tisztség betöltésére.
Megbízási díját havi bruttó 300 ezer
forintban állapította meg a testület. A
másik, a Fogyatékkal Élõk Integrált
Intézménye intézményvezetõi állás-
helyére kiírt pályázat elbírálását de-
cember közepéig elnapolták.

A testület hozzájárult Kercsma-
ricsné Kövendi Ibolya, az Egész-
ségügyi Alapellátási Intézmény
magasabb vezetõje közalkalma-
zotti jogviszonyának közös meg-
egyezéssel történõ megszüntetésé-
hez december 29-ével. Cseresnyés
Péter polgármester megköszönte
az intézményvezetõnek az egész-
ségügyi alapellátás szervezése, fej-
lesztése terén végzett színvonalas
munkáját, mellyel hozzájárult az
intézmény minõségi fejlõdéséhez,
és megbízta azzal, hogy öregségi
nyugdíjellátása mellett, ügyintézõ-
ként lássa el feladatát február 29-ig
terjedõ határozott idõre.

Az egészség témakör kapcsán a
közgyûlés más napirendi pontokat
is tárgyalt. Hozzájárult ahhoz,
hogy a méhnyakrák elleni védõol-
tás 2011. évben fel nem használt 6
darab oltóanyagát 2012-ben hasz-
nálhassák fel a jogosult leánygyer-
mekek oltásánál, továbbá hozzájá-
rult ahhoz is, hogy a Kanizsai Do-
rottya Kórházban a Fizioterápia II.
szakmai szervezeti egység új elne-
vezése Gyógytorna legyen. 

B.E.

AA vváárrooss mmûûkkööddõõkkééppeessssééggee aa ccééll

Október 27-én  a közgyûlés támo-
gatta a közös gazdasági társaság lét-
rehozásáról szóló javaslatot, így a
város két nagykanizsai székhelyû
társasággal – az e.missio Fõvállalko-
zó és Szolgáltató Kft.-vel és az
AQUAPROFIT Mûszaki, Tanács-
adási és Befektetési Zártkörûen Mû-
ködõ Részvénytársasággal – kötött
szerzõdést, melynek aláírására no-
vember 25-én került sor.

Létrehozásával céljuk a jelenlegi in-
tézmény- és energiarendszer állapotá-
nak a felmérése és a város energiastra-
tégiájának a közös kidolgozása, külö-

nös tekintettel a megújuló energiafor-
rásokra. Továbbá szeretnék az energia-
racionalizálási programot és az ener-
giaszolgáltatás üzemeltetését megszer-
vezni. A célok eléréséhez nélkülözhe-
tetlen a helyi ismeretekkel rendelkezõ
szakcégek és az önkormányzat össze-
hangolt együttmûködése. Mindez azért
vált szükségessé, mert Nagykanizsa
fejlõdéséhez elengedhetetlennek bizo-
nyult az energiahatékonyság fokozása
a rendelkezésre álló megújuló energia-
források hasznosításával.

V.M.

MMeeggaallaakkuulltt aa kköözzööss 
ggaazzddaassáággii ttáárrssaassáágg

Lezárult a Biztonság a ki-
csiknek – bölcsõdei férõhelybõ-
vítés Nagykanizsán címû pro-
jekt, melynek köszönhetõen
negyven új bölcsõdei férõhelyet
alakítottak ki városunkban. A
konferencián szakemberek
mutatták be a beruházást,
emellett elõadások hangzottak
el a bölcsõdei nevelésrõl, a csa-
ládpolitikáról és a gyermekjó-
léti alapellátásról.

A beruházás részleteit Nagy
Lajosné, a projekt menedzsere
ismertette. Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata
2009-ben benyújtott egy pályá-
zatot a bölcsõde fejlesztésére,
amelyet a kisgyerekes családok
részérõl felmerülõ igények in-
dokoltak a városban. A nyertes
pályázatnak köszönhetõen hat-
vannégy millió forint támoga-
tást vehettek igénybe, a teljes
költségvetés pedig hetvenegy
millió. A program megvalósítása
2010 novemberétõl kezdõdött és
idén decemberig tart. A felújí-
tásra az Attila utcai intézmény-

ben, a volt bölcsõde épületében
került sor. Játékokat szereztek
be, és a teljes mûködéshez szük-
séges valamennyi eszközt, vala-
mint különféle kiadványokat ké-
szítettek. 

– Az eredmény már látható,
ugyanis szeptember hónapban át-
adták az Attila utcai óvoda szom-
szédságában a Meseház Bölcsõ-
dét – kezdte megnyitó beszédét
Dénes Sándor alpolgármester. Az
intézményt október 1-jével a ki-
csik és a dolgozók birtokba vehet-
ték. Hangsúlyozta, több szem-
pontból is jó döntést hoztak, ami-
kor pályáztak. Nagykanizsa böl-
csõde hálózata ennek a beruhá-
zásnak köszönhetõen háromszáz-
tizennégy férõhelyesre bõvült,
így szinte teljes mértékben bizto-
sítani tudják a 0-3 éves korosztály
fogadását, melynek köszönhetõen
a szülõ vissza tud kerülni a mun-
ka világába. Munkahelyeket is te-
remtettek, hiszen Nagykanizsai
vállalkozók dolgozhattak a kivite-
lezésen.

V.M.

BBööllccssõõddeeii fféérrõõhheellyybbõõvvííttééss
pprroojjeekkttzzáárróó rreennddeezzvvéénnyyee

Fo
tó

: V
ar

ga
 M

ón
ik

a

41_bizt.qxd  2011.12.13.  12:17  Page 6



KKaanniizzssaa ––  KKrróónniikkaa 7

NN
AAGG

YYKK
AANN

IIZZ
SSÁÁ

RR
ÓÓ

LL 
AA 

LLEE
GG

FFRR
IISS

SSEE
BB

BB
EENN

!! ––
 ww

ww
ww

..kk
aann

iizz
ssaa

uujj
ssaa

gg..
hhuu

2011. december 1.

A hagyományoknak megfele-
lõen Cseresnyés Péter polgár-
mester sajtótájékoztató kereté-
ben ismertette az elõzõ napi köz-
gyûlés legfontosabb döntéseit, és
azok hátterét. Ezúttal a közszol-
gálati díjakról, a költségvetési
koncepcióról és a közétkeztetés
vállalkozásba adásáról esett szó.

Az egyik döntés a közszolgálati
díjakat illetõen született. Ezek ese-
tében az infláció körüli, vagy an-
nál kicsivel nagyobb emelkedésre
kell számítani a jövõ évben. A fo-
lyékony hulladék szállítása 3,8, a
kéményseprõi díj 6, a tömegközle-
kedés pedig 7 százalékkal többe
fog majd kerülni városunkban. A
közszolgálati díjakon belül egy so-
kakat érintõ témáról, a szilárd hul-
ladékszállításról nem határoztak,
mivel az illetékes osztály dolgozói
nem kaptak adatokat a szolgáltató-
tól, így a tárgyalásokat nem foly-
tatták le, és a közgyûlés elé sem
tudták beterjeszteni. Amíg nem
tudnak megegyezni, addig a nagy-

kanizsaiaknak ugyanazokat a díja-
kat kell fizetniük. 

Az elõzõ döntéssel ellentétben
nagy vitát váltott ki a képviselõk
körében a költségvetési koncepció.
E szerint a következõ évben növel-
nék a bevételeket, a kiadásokat pe-
dig csökkentenék. Szeretnék elérni
a költségvetés egyensúlyba kerülé-
sét, és a következõ év jelentõs mû-
ködési hiány nélkül való zárását
(ami az idei évet jellemezte). A hi-
ány ugyanis hosszútávon az ön-
kormányzat gazdálkodását tönkre-
teszi, és kockáztatja a feladatok el-
látásában. Az elgondolásban fon-
tos elvként megfogalmazták, hogy
minden kötelezõen vállalt felada-
tot maradéktalanul és hiánytalanul
el kell látni a jövõben. Eltökélt
szándékuk, hogy a megkezdett be-
ruházásokat nem hagyják félbe, a
fejlesztéseket befejezik, és a gaz-
daság ösztönzésére, a munkahely-
teremtésre és az arculatépítõ mun-
kákra forrást biztosítanak. Emel-
lett a költségvetés fontos szem-
pontja a takarékosság lesz. Továb-

bá elsõbbséget élvez a városi in-
tézmények mûködtetése, ezen be-
lül az oktatási, egészségügyi és
szociális létesítményeké. 

Megszületett a döntés a közétkez-
tetés vállalkozásba adásával kap-
csolatban, melyet szintén élénk szó-
váltás elõzött meg. A közgyûlés el-
fogadta a javaslatot azzal a módosí-
tással, hogy a bölcsõdei étkeztetés
kimarad ebbõl, mivel ez egy speciá-
lis területnek számít, és helyben, na-
gyon rugalmasan kell biztosítani. A
közbeszerzési folyamat a határozat
alapján el fog indulni. A vállalko-
zásba adás hosszú távú célja a jelen-
tõs költségcsökkentés, ugyanis az
önkormányzat közel 300 millió fo-
rintot tesz be a gyermek közétkezte-
tésbe. Remélik, 100-200 millió fo-
rint közötti összeget tudnak majd
megtakarítani a minõség megõrzése
mellett. Eséllyel azok a vállalkozók
indulhatnak, akik referenciákkal
rendelkeznek – hangsúlyozta a pol-
gármester.

V.M.

AA lleegguuttóóbbbbii kköözzggyyûûllééss ddöönnttéésseeiirrõõll

Idén immár nyolcadik alka-
lommal indult el a K&H Gyógy-
varázs program, amelynek ezút-
tal is fõ eleme a gyermek-egész-
ségügyi intézmények számára
kiírt országos eszközbeszerzési
pályázat. A K&H Csoport a pá-
lyázat révén összesen 25 millió
forint támogatást juttatott a ha-
zai orvoslás egyik legnehezebb
helyzetben lévõ területére.

– A pénzintézet – a szakmai zsû-
ri szakértõinek bevonásával – idén
is megjelölt egy preferált egész-
ségügyi területet: 2011-ben a gyer-
mekszemészet és a gyermek fül-

orr-gégészet kapott kiemelt figyel-
met a támogatások odaítélése so-
rán – mondta Dr. Fröhlich Klára a
Kórház sajtóreferense. 

– A 99 beérkezett,  érvényes pá-
lyázat közül 12 intézmény került
díjazásra, köztük a Kanizsai Do-
rottya Kórház szemészeti osztálya,
1,4 millió forint értékben. A támo-
gatás révén egy korszerû binocu-
laris szemtükör kerül beszerzésre,
mely nemcsak a gyermekek, de a
felnõttek vizsgálatánál is eredmé-
nyesen használható. A készülék se-
gítségével könnyebben és gyorsab-
ban lehet elvégezni a szemfenék
vizsgálatát. A hordozható kivitel
lehetõvé teszi a rendelõn kívüli
használatot is, így konzíliumok so-
rán is alkalmazható. A fennmara-
dó összegbõl a mindennapi szemé-
szeti alapvizsgálatok  során nélkü-
lözhetetlen próbakeret és próba
lencsesor kerül megvásárlásra –
tájékoztatta lapunkat Dr. Czigány
Róbert a Szemészeti Osztály osz-
tályvezetõ fõorvosa. 

K.H.

AA KKaanniizzssaaii DDoorroottttyyaa KKóórrhháázz 
úújjaabbbb ppáállyyáázzaattii ssiikkeerree

Gróf Esterházy János életét
bemutató emlékkiállítás nyílt a
Képzõmûvészetek Házában,
ahol 42 képzõmûvészeti alkotás
mutatja be a magyarság érdeke-
it a történelem viharaiban
mindhaláláig védõ felvidéki po-
litikus életét. A december 5-ig
megtekinthetõ tárlat a szlovéni-
ai Lendváról érkezett Nagyka-
nizsára, s innen kerül majd át
Nagyatádra.

A Pozsonyi Magyar Galéria
gyûjteményébõl szemezgetõ ki-
állítási anyag annak az Ester-
házy Jánosnak mutatja be életút-
ját, aki példának okáért nem sza-
vazta meg a Jozef Tiso-féle elsõ
Szlovák Köztársaság parlament-
jében a zsidók 1942-es kitelepí-
tésérõl szóló törvényt, valamint
a második világégés idején zsi-
dók, szlovákok, csehek, lengye-
lek százainak életét mentette
meg.

A kiállítás megnyitóját Cseres-
nyés Péter polgármester köszöntõje
vezette fel, majd Martényi Árpád,

az Esterházy János Emlékbizottság
elnöke nyitotta meg, a mártír politi-
kusról pedig Csehi József, a Rákó-
czi Szövetség Vas Megyei Szerve-
zetének elnöke emlékezett meg.

P.L.

KKiiáállllííttááss EEsszztteerrhháázzyyrróóll,,
aa mmáárrttíírr ppoolliittiikkuussrróóll 

A Kanizsa Turizmusáért Egyesü-
let 2012. évre meghirdetett prog-
ramjainak sorát egy újabb elemmel
kívánják bõvíteni. Május-június
hónapban Ízek és hangok címmel
indítanak gasztronómiai-zenés
programsorozatot. A fenti idõszak-
ban, péntek esténként a program-
hoz kapcsolódó vendéglátóhelye-
ken nagykanizsai zenekarok lépnek
fel, színvonalas mûsorukkal szóra-
koztatva a közönséget. 

Programsorozatukkal szeretnék
élettel megtölteni a belvárost, nép-
szerûsíteni a helyi gasztronómiai
értékeket és fellépési lehetõséget
biztosítani a nagykanizsai zeneka-
roknak. A fellépõk és a vendéglátó-
helyek szervezése folyamatosan
zajlik, szeretnék, ha minden ven-
déglátóhely megtalálná a hozzá
legjobban illõ zenei stílust képvise-
lõ csapatot. A Kanizsa Turizmusá-
ért Egyesület a koordinátori felada-
tok mellett komoly marketingmun-
kával is támogatja a programsoro-
zatot. – mondta el sajtótájékoztató-
ján Magyar Ferenc elnök. 

ÍÍzzeekk ééss hhaannggookk 
rreennddeezzvvéénnyyssoorroozzaatt
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Ünnepélyes keretek közt nyi-
tották meg a Székely drágakõ –
Korond aragonit kincsei címû
kiállítást a Piarista Iskola
könyvtárában. A tárlatot Boros
Antal nyugalmazott középiskolai
tanár mutatta be.

Korond Székelyföld egyik legis-
mertebb helye, nevét a mázas ke-
rámiák idézik fel nap mint nap.
Azonban a település határában le-
võ aragonit bánya helyben meg-
munkált remekei kevésbé ismer-
tek. A székely drágakõnek is neve-
zett márványszerû anyagot számos
használati- és dísztárgy elkészíté-
sére használják. Az aragonit bá-
nyászata egy robbanás miatt lehe-
tetlenné vált, így a bánya területe
ma természetvédelmi térség. Az
egykori bánya feldolgozó mûhe-
lyében most folynak az állandó ki-
állítás elõkészületi munkálatai. Az
iskolában kiállított anyag e gyûjte-
mény részét képezi, most hagyta el
elõször Erdély földjét, hazatérte
után már csak ott lesz látható.

V.M.

Ismét sor került a Nagykani-
zsa és Térsége TISZK Szakkép-
zési Akadémiájának elõadására,
melyen ezúttal a nehezen kezel-
hetõ gyermekekrõl esett szó.

– Egy éve, mikor elõször meg-
rendeztük a Szakképzési Akadémi-
át, abból a gondolatból indultunk
ki, hogy biztos lesznek a pedagó-
gusok körében olyan problémák,
megoldandó kérdések, amelyek or-
voslása céljából hasznos olyan
elõadókat meghívni, akik a saját
területükön újakat tudnak monda-
ni az adott kollégának – ezekkel a
szavakkal nyitotta meg Mérksz An-
dor, a Nagykanizsa és Térsége
TISZK ügyvezetõ igazgatója a
rendezvényt. Elmondta, olyan té-
mát választottak erre az alkalomra,

amely függetlenül attól, hogy álta-
lános iskoláról vagy középiskolá-
ról esik szó, mindenhol megtalál-
ható. A meghívott elõadók, a nehe-
zen kezelhetõ diákokkal kapcsola-
tos tapasztalataikat, tudásukat osz-
tották meg a hallgatósággal.

Az elõadók Déri Tibor, a
Simonyi Károly Szakközépiskola
és Szakiskola igazgatója, Kajos
László, a Kontiki Szakképzõ Zrt.
vezetõje és Gellén Melinda, a Tér-
ségi Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálat és Tanulási Képességeket
Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitá-
ciós Bizottságának a vezetõje vol-
tak.

V.M.

A Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskolá-
ban múlt pénteken Dr. Erdõs
Lászlóné zongoratanárnõ tehet-
séges tanítványai voltak az est
fõszereplõi.

A mûsor elsõ részében a jelenle-
gi növendékek, Kovács Marcell,
Kollonay Zoltán és Horváth Lász-
ló Schumann, Schubert és Farkas
mûvekkel léptek fel, majd a kül-
földrõl hazalátogató Erdõs Ádám
énekét kísérte zongorán éde-
sanyja, Dr. Erdõs Lászlóné. Az est
zárásaként két egykori tehetséges
tanítvány, Horváth Krisztina és Fu
Rui játéka kápráztatta el a közön-
séget. A bensõséges hangulatú est
sikerességét mi sem bizonyítja
jobban, mint a megjelent nagy szá-
mú érdeklõdõ.

T.T.

Megtartotta a Nagykanizsa és
Térsége TISZK a Hátrányos
helyzetû (roma) munkavállalók,
tanulók problémáinak kezelése a
szak/felnõttképzésben címû
nemzetközi projektjének nyílt
napját. A találkozón ismertették
a részleteket, bemutatták a part-
nereket, illetve szó esett a Zala
megyei szakképzés és népesség
helyzetérõl, valamint a felnõtt-
képzés szerepérõl a roma ki-
sebbség felzárkóztatásában.

– A TISZK egyik feladata olyan
eszközök és módszerek biztosítása

a hátrányos helyzetû tanulók szá-
mára, amelyek segítségével az elsõ
szakképesítésüket meg tudják sze-
rezni. E mellett odafigyelünk azok-
ra a felnõttekre is, akik a munka-
erõpiacon kívülre kerültek – kezd-
te Mérksz Andor, a Nagykanizsa és
Térsége TISZK ügyvezetõ igazga-
tója.

Elmondta, ezeknek a feladatok-
nak az ellátásához minden tevé-
kenységüket segítõ eszközt megra-
gadnak. Ezek közé tartozik, hogy
próbálnak tapasztalatokat szerezni
más olyan intézményektõl, ame-
lyek hasonló gondokkal és problé-
mákkal foglalkoznak. Most pedig
úgy gondolták egy kicsit távolabb-
ra, a határon kívülre nyitnak.

Majd Lábodi István mutatta be a
projektet, mely három partnerin-
tézmény közremûködésével, az
Európai Unió Egész életen át tartó
tanulási programjának Grundtvig
tanulási kapcsolatok pályázatán
nyert támogatással valósul meg. A
TISZK két tapasztalt társa a
Galánta és Vidéke Társulás (Szlo-
vákia) és az Eurocenter Amõba
Oktatási Központ (Románia). Part-
nerenként 16.000 euró áll rendel-
kezésre, hogy a tanulmányokat el-
készítsék, a mûhelymunkákat
megtartsák, majd közzétegyék. A
mûhelymunka három találkozóból
áll, minden alkalommal más témá-
val foglalkoznak. A harmadik év
végén a fogadópartnerek adott te-
matikájához kapcsolódó ajánlásá-
ból készítenek egy végsõ anyagot,
melyet eljuttatnak a szlovák, ro-
mán és a magyar szakképzõ intéz-

ményekbe. Céljuk, egy olyan mód-
szer összeállítása, amelyet az adott
szakintézmények be tudnak építe-
ni a képzési programjukba. Ezáltal
a célcsoport – a hátrányos helyze-
tû roma munkavállalók és tanulók
– problémáit megfelelõ módon
tudják orvosolni. Szeretnék angol-
ra is lefordítani, hogy a nemzetkö-
zi hálózaton keresztül az európai
unió valamennyi tagállamába el-
juttathassák.

V.M.

A Kõrösi Csoma Sándor –
Péterfy Sándor Általános Iskola
hetvenhárom hetedik évfolyamos
tanulója 2012 tavaszán a Határ-
talanul! program keretében ha-
táron túli magyarlakta területek-
re utazhat, amit a Bethlen Gábor
Alapkezelõ Zrt. 2.068.000 Ft-tal
támogat. A kõrösisek Erdélyt, a
péterfysek a Vajdaságot válasz-
tották úti céljuknak. – tájékoz-
tatta lapunkat Bíró Györgyné
szabadidõ-szervezõ.

A gyerekek a kirándulások során
a magyar történelem és irodalom
jelentõsebb helyszíneinek és a
néprajzi, földrajzi nevezetességei-
nek a felkeresésén kívül betekint-
hetnek a „külföldön” élõ magyar-
ság mindennapjaiba, életkörülmé-
nyeibe, szokásaiba.  Az utazás so-
rán szerzett ismeretek, tapasztala-
tok, élmények hozzájárulnak a ta-
nulók eddigi tudásának elmélyíté-
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KKoorroonndd aarraaggoonniitt 
kkiinnccsseeii aa PPiiaarriissttáábbaann

SSeeggííttsséégg aa 
pprroobblléémmááss 
ggyyeerreekkeekkhheezz

TTeehheettssééggeeiinnkk
nnyyoommáábbaann

PPrrooggrraamm aa 
hhááttrráánnyyooss hheellyyzzeettûûeekk 
pprroobblléémmááiinnaakk
kkeezzeelléésséérree

AA hhaattáárroonn ttúúllrraa
kkéésszzüüllnneekk

Köszönet a jótékonysági bálunkat támogatóknak
Záhony Optika, Népmûvészeti bolt Scheiber Katalin, Bõrdíszmû Bazár
udvar, Szociális Foglalkoztató, Perger Imre képkeretezõ mester, Petró Ga-
léria, Gerõ Cukrászda, Sissy Cukrászat, Kubu Kertészet, Tourinform Iro-
da,  Bemer, Szõlõskert Fogadó, Oriflame, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap,
Kanizsa Tv.

A Szívbetegekért Egyesület
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séhez és bõvítéséhez is. Mindkét
iskola tanulói, nevelõi közös prog-
ramokon vesznek részt a külhoni
iskolásokkal, meglátogatják azok
oktatási intézményét s közös tan-
órákon vesznek részt.

A gyerekek már lázasan készü-
lõdnek, megindult a kovásznai és
az adai iskolákkal való levelezés a
közös programokról, és az anyag-
gyûjtés azokról a helyszínekrõl,
amelyekre majd ellátogatnak.

Az utazás költségeinek csök-
kentésére karácsonyi díszeket,
ajándéktárgyakat készítenek a ta-
nulók, nevelõk, amit a karácsonyi
vásárban értékesítenek majd. 

K.H.

A Kémia Nemzetközi Éve al-
kalmából két napos rendezvényt
tartottak a Kõrösi – Péterfy Ál-
talános Iskola Attila úti intéz-
ményegységében. Az elõadásso-
rozatot A kémia szerepe életünk-
ben (A táplálkozás kémiája) cím-
mel rendezték.

A két napos rendezvény elsõ
napján az érdeklõdõk meghallgat-
hatták dr. Etler Ottó vegyészmér-
nöknek, a Winkler Lajos környe-
zetvédelmi laboratórium vezetõjé-
nek A víz és olaj, mint élelmiszer
alapanyag és termék címmel tartott
elõadását. Ezt követõen a Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányság
bûnügyi-technikai osztályának
munkatársa ismertette, milyen sze-
repet játszik a kémia a nyomozók
munkája során. A diákok elõadását
követõen filmvetítésre került sor
Super Size Me címmel, amely
megkapta 2004-ben a Sundance
Filmfesztivál zsûrijének nagydíját.
A film a gyorséttermi ételek életta-
ni hatását mutatja be humorral fû-
szerezve.

Másnap Zolcsák Györgynének, a
Dr. Mezõ Ferenc – Thury György
Gimnázium és SZKI kémia-fizika
szakos tanárának elõadása nyitotta
a sort, melyben elmondta, milyen
hatással van a gyermekkori táplál-
kozás a felnõttkorra. Majd a növé-
nyek gyógyításban betöltött szere-
pével ismerkedhettek meg a rész-
vevõk dr. Tamásné dr. Pápai Ibo-
lya gyógyszerész tolmácsolásában.

Mindkét nap az ellátogatók
megtekinthették az Ehetõ képek
kiállítást, mely élelmiszerbõl ké-
szült tájképeket mutatott be. Az is-

kola tanárainak közremûködésével
pedig megismerkedhettek azzal,
hogyan készül házilag a tejföl, a
túró, a vaj és a flambírozott étel.

V.M.

A Nagykanizsai Kutatók Tu-
dományos Egyesülete megtartot-
ta novemberi ülését a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ-
ban. Ezúttal dr. Kelemen Ottóné
„Pszichológia az irodalomban”
címû elõadását hallgathatták
meg az érdeklõdõk.

A tanárnõ elõször a személyi-
ség-lélektan általános kérdéseirõl
szólt, s arról is beszélt, hogy a kul-
túra teszi az embert személyiség-
gé. Ezt követõen irodalmi példá-
kon, eseteken keresztül mutatta be
egyes szereplõk viselkedését, cse-
lekedeteit, annak okait Freud,
Locke, Jung és mások elméletéhez
kapcsolódva. Dr. Kelemen Ottóné
elõadása jól igazolta, hogy a mû-
vészet tárgya mindig az emberi lé-
lek, a cselekvés.

H.I.

MMûûvvéésszzeetttteerrááppiiaa

Megnyílt a ZMÖ Pszichiátriai
Betegek Otthona és Rehabilitá-
ciós Intézetének Színek és for-
mák címû kiállítása. A tárlat de-
cember 21-ig tekinthetõ meg a
Mezõ galériában.

A mûvészetterápia elsõsorban
csoportos keretek között alkalma-
zott eljárás, mely pszichés zava-
rokban szenvedõ betegeknél pozi-
tív hatással bír. Ezek a betegségek
együtt járnak az önkifejezés gátolt-
ságával, és a kapcsolatrendszerek
beszûkülésével, melyek mûvészi
élmény tapasztalásán keresztül
vagy cselekvõ részvétellel oldha-
tók. Továbbá lehetõség nyílik a pá-
ciensek jobb megismerésére, diag-
nosztizálására és emberi kapcsola-
taik kitágítására.

A kiállítást Tánczos György fes-
tõmûvész mutatta be az érdeklõ-
dõknek. Elmondta, tanárként ta-

pasztalta, hogy rengeteg kihívás
adódik a generációk sajátosságai-
ból, hiszen a diákok és a felnõttek
is saját szuverén lények. Különbö-
zõ módon viszonyulnak az anyag-
hoz, a felülethez, a formához és a
feladatokhoz, ami a kiállított mun-
kákban is megmutatkozik. A végsõ
cél elérése azonban minden eset-
ben azonos. A munkák java része
akvarell technikával készült,
amely lényegébõl adódóan gyors
gondolkodást igényel. A tárlat a
papírra vetett belsõ érzéseket, a
pillanatnyi lelkiállapotokat adja
vissza. A festményeken kívül
plasztikák is láthatóak, melyek
még nem méretarányos mûvek, de
anatómiai pontosságot keresõ
részleteket tartalmaznak. A ren-
dezvényen közremûködött a Kala-
majka Színkör.

V.M.

– Az iskola nem szórakozásra
való, hanem arra, hogy az életre
szolgáló muníciót megkapják a
diákok. Ehhez joguk van. Minden
– a szigor is – ezt a célt szolgálja.
Minden lehetõségük adott itt arra,
hogy csak a tanulással foglalkoz-
zanak. Hasonló ez ahhoz, ahogy
Jézus a pusztában készült föl mû-
ködésére. Minden zavaró tényezõt
kiiktatott. – Orvos Levente, so-
mogysámsoni plébános buzdítot-
ta imígy a Felsõtemplomot meg-
töltõ ifjúságot Kalazanci Szent
József atyai pártfogásának, a
patrociniumnak napján. 

A kegyes iskolák alapítójának
ünnepe ugyanis – ahogyan lapunk
is megemlékezett róla – halála
napján, augusztus 25-én, még a
tanév elõtt van. Ezért hagyomá-
nyosan Advent elsõ vasárnapja
elõtt iskolai közösségben is megüli
a piarista nagy család. Ezen a mi-
sén részesült a kanizsai iskola elis-
merésében, az Elõd István díjban
Hermánné Körömi Edit matemati-
ka-földrajz szakos tanárnõ. A dél-
elõttöt gitár és hegedû muzsika
zárta, melyen Bach, Paganini és
más szerzõk mûveit élvezhették a
gyerekek. Este a rend szentjeit –
köztük a spanyol polgárháború
vértanú szerzeteseit – bemutató
vetített képes elõadás, majd fel-
emelõ gregorián énekkel kísért
gyertyagyújtás indította Advent el-
sõ vasárnapját, az új egyházi évet.
A hirdetésben elhangzott, decem-
ber 3-án, szombaton 9-17 óra, 4-

én, vasárnap 10-13 óra között lesz
lehetõség vásárolni az iskola ebéd-
lõjében és a fölötte lévõ tornate-
remben a Piarista Jótékonysági
Adventi Vásáron.

P.J.

A Szakmák Színházának elõ-
adása a médiaszerver meghibá-
sodása miatt elmaradt, azonban
a népes közönséget nem küldte
vissza az iskolapadba Jordán Ta-
más, hanem rendhagyó iroda-
lomórát tartott. 

A Szakmák Színháza elõadás öt-
lete Jordán Tamástól, a Weöres
Sándor Színház igazgatójától szár-
mazik, melynek célja a szakmák
népszerûsítése és a pályaválasztás
elõtt álló diákok döntésének az
elõsegítése. Azon foglalkozásokat
szeretnék vonzóbbá tenni, ame-
lyek a Regionális Fejlesztési és
Képzési Bizottság hiányszakma-
ként jelölt meg. A színpadon a vá-
szon és a valós tér összekapcsolá-
sának egy érdekes megoldását is
alkalmazzák. 

A színházigazgató ígéretet tett,
hogy legközelebb megtartják az
elõadást, és nem lesz helyette
rendhagyó matematika.

V.M.

A Kõrösi Csoma Sándor –
Péterfy Sándor Általános Iskolá-
ban megtekinthetõ Dani Zoltánné
Kovács Ágnes biológia és rajz sza-
kos tanár kiállítása december 16-ig.

A Benyomások a természetrõl cí-
mû tárlatot Babati Csaba, az iskola
vizuális nevelés tanára nyitotta meg.
Képeinek témája a természet, közel
állnak hozzá az állatok, a növények,
a tájak, melyek széles lehetõséget
biztosítanak és rendre meg is jelen-
nek mûveiben. A kiállításon a tanít-
ványok is bemutatkozhattak. Az
ügyes grafikai illusztrációk üde
színfoltjai a tárlatnak.

Kovács Ágnes elsajátította a se-
lyemfestészet technikáját is, és
2000 januárjában a Honvéd Kaszi-
nó galériájában Selyemfestészet
címû kiállításán sikerült bemutat-
koznia a nagyobb közönség elõtt.
Majd 2002 novemberében A ter-
mészet címû tárlat került bemuta-
tásra a HSMK-ban. 

V.M.

EEllõõaaddáássssoorroozzaatt aa
KKéémmiiaa NNeemmzzeettkköözzii
ÉÉvvee kkaappccssáánn

PPsszziicchhoollóóggiiaa 
aazz iirrooddaalloommbbaann

AA ggyyeerreekkeekknneekk jjoogguukk
vvaann aa ttaannuulláásshhoozz

AAmmii eellrroommoollhhaatt,, 
aazz eell iiss rroommlliikk

MMeeggnnyyíílltt DDaannii
ZZoollttáánnnnéé kkiiáállllííttáássaa
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Az Olvasókörök Országos
Szövetsége Kiskanizsán, a Mó-
ricz Zsigmond Mûvelõdési Ház-
ban tartotta éves, soron követke-
zõ találkozóját. A város nevében
Dénes Sándor alpolgármester, az
országos szövetség képvise-
letében pedig Deák György társ-
elnök köszöntötte az egybegyûl-
teket. A 141 éves Kiskanizsai
Polgári Olvasókör megalakulá-
sáról és annak hatásáról a város-
rész gazdasági és társadalmi éle-
tére címmel Horváth Jánosné, a
Könyvbarátok Klubjának veze-
tõje tartott elõadást.

Ennek kapcsán az egykor oly
nagyhírû és felejthetetlen olvasó-
körrõl kérdeztük az elõadót.

– Hajgató Sándor kezdeménye-
zésére 1870. március 13-án jelen-
tõs számú polgár gyûlt össze
Kiskanizsa egyik házában. A helyi
tanító lelkes beszédében hangsú-
lyozta, „…hogy a magyar nép és
az itt élõ emberek mûveltségébõl
is olyan ismeretek hiányoznak,
amelyek nélkül hazánk csak hátul
foglalhat helyet az európai civili-

zált országok sorában.” Kifejezte
azt a reményét, hogy Kiskanizsa
népe segíti õt abban a törekvésé-
ben, hogy megalakítsa a helybeli
társasági élet és közmûvelõdés kí-
vánatos fórumát: a Kiskanizsai
Polgári Olvasókört. Egy olyan
egyesület létrehozása volt a célja,
amely tekintéllyel bír, és erõt kép-
visel. Elképzelése megvalósult.
Színvonalas, városi szintû egyesü-
letté nõtte ki magát, és a Polgári
Egylet valamint a Kaszinó mellett
a város egyik legfontosabb civil
szervezete lett az 1920-as években
emeletes székházat avató kiskaniz-
sai egyesület. Az épület ma is
ékessége a Templom térnek. Igen
fontos céljuk volt a kulturális fel-
emelkedés, a mûvelõdés. Lapokat
járattak, könyveket vásároltak és
kölcsönöztek, s a helyben olvasás-
ra is lehetõség nyílt az emeletes
székház elkészülte után. Az „Olva-
sókörök Vándorkönyvtára” kereté-
ben szintén kaptak kölcsönzés cél-
jából könyveket. Az említett gyö-
nyörû épület azért épülhetett meg,
mert voltak olyan vállalkozó szel-
lemû kiskanizsaiak, akik a köz-

ügyet annyira szívükön viselték,
hogy még a vagyonukat is kockáz-
tatták, ugyanis kezességet vállal-
tak az építkezéskor felvett köl-
csönösszegért. Emléküket egy tab-
lókép õrzi.

– Mióta mûködik ismét az egye-
sület?

– 1990-ben, Vizeli Dezsõ, a Mó-
ricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
akkori igazgatója azonnal létre-
hozta, amint ez törvényesen lehe-
tõvé vált. Ezért beszélhetünk fo-
lyamatosságról, ugyanis az olvasó-
kör nem szûnt meg, csak betiltot-
ták. Emléke mindvégig élt az em-
berek emlékezetében, s a kiskani-
zsai nép örömére a ház homlokza-
tára visszakerült a Polgári Olvasó-
kör felirat. 

– Milyen célokat fogalmazott
meg az újraszervezõdött egyesü-
let?

– Alkalmazkodva az adott kor
körülményeihez és lehetõségeihez,
az igazgató által létrehozott egye-
sületnek hasonlóak voltak a céljai,
mint az 1870-ben létrehozottnak.
Nemcsak Kiskanizsán, hanem az
országban másutt is hasonló mó-

don újraszervezõdtek a régi olva-
sókörök, ahol megvolt a vágy az
újjáalakításra. Sõt, nemcsak létre-
jöttek, hanem egy országos szövet-
séget is létrehoztak, melynek tagja
lett a 2006-tól közhasznú egyesü-
letként mûködõ kiskanizsai is. El-
vállalták, hogy 2011 õszén õk lesz-
nek a házigazdái az évenként meg-
rendezett találkozók egyikének.

– Õriz-e valamilyen becses em-
léket az egyesület, amely a múlt
emlékét idézi? 

– A két világháború között fel-
avatott zászló másolatát, melynek
az eredetijét a zalaegerszegi Gö-
cseji Múzeum õrzi. Az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület 2000-tõl
szervezte az olvasókör évfordulós
ünnepségeit egészen a közelmúl-
tig, amelyeken minden alkalom-
mal szerepelt a nemzeti lobogóval,
s esetenként a város zászlajával
együtt. Fiataljaink voltak a zászló-
tartók. 

– Miért fontos a zászló jelenléte
a rendezvényeken?

– Kifejezi a tagok együvétar-
tozását, s az adott egyesület esz-
meiségét is hordozza. Azt az esz-
meiséget, ami kell, hogy áthassa az
egyesület mûködését. 

B.E.

OOllvvaassóókköörröökk TTaalláállkkoozzóójjaa KKiisskkaanniizzssáánn

„India végtelen útjai” címmel
nyílt kiállítás a múlt héten Nagy-
kanizsán, a Képzõmûvészetek
Házában. A Sass Brunner Erzsé-
bet és Brunner Erzsébet hagyaté-
kából rendezett kiállítás apropó-
ján egy exkluzív katalógust is
megjelentetett a Nagykanizsai
Kulturális Központ. Emellett két
koncertre is sor került.

A péntek délután kezdõdõ ren-
dezvénynek stílszerûen egy indiai
teaházi program adott keretet,
amely a Sitaram együttes koncertjé-
vel vette kezdetét. A 2008-ban ala-
kult zenekar az európai és a klasszi-

kus indiai zenei hagyományok öt-
vözését tûzte ki célul és ennek meg-
felelõen mûsoruk is ezt tükrözte.
Akusztikus hangszereken elõadott
programjukban Tóth Szabolcs
szitáron, Mótyán Tibor tabla-n és
Fülöp Szabolcs gitáron játszott. Ez-
tán következett volna a kiállításhoz
kötõdõ katalógus bemutatása, ame-
lyet Verebes István színész, rendezõ
ajánlott volna az érdeklõdõk figyel-
mébe, de a kerekasztal beszélgetés
sokkal inkább a két kanizsai festõnõ
életérõl és mai világunk értékrend-
szerérõl, kultúrájáról szólt. Persze
ez sem volt haszontalan, sõt sok
olyan új információval gazdagod-
tunk Bethlenfalvy Géza professzor
úr adomái révén, ami újabb adalé-
kokkal szolgált Brunner Erzsébet
életérõl, mûvészetérõl. Verebes Ist-
ván a tõle megszokott szkeptikus
alapállásból, mindennapi gondja-
inkkal szembeállítva, a médiából
ránk zúduló mûsorok igénytelensé-
gére utalva próbált meg választ ke-
resni arra, hogy mi lehet ennek a

gyûjteménynek és általában az igé-
nyes kultúrának a küldetése, esélye
manapság. A beszélgetést vezetõ
Kõfalvi Csillának, részben életkorá-
nak és szemléletének köszönhetõen
gyökeresen eltérõ véleménye volt
abban, hogy tudunk-e tenni, lehet-e
tenni ezek ellenére. Így hát beszél-
getésük nem a hagyományos hurrá-
hurrá hangulatban zajlott, mellõzve
a sok helyen megszokott protokollá-
ris jelleget. Ezek után essen szó –
akár hiánypótlásként – a katalógus-
ról is. A katalógus egy-két apró hi-
bától eltekintve európai színvonalú
kiadvány, melyre minden kanizsai
büszke lehet. Megjelenésében mí-
ves, tipográfiájában jeles, informá-
ció-tartalmában hiánypótló az Eli-
zabeth Brunner néven jelzett kataló-
gus, melynek elõszavát Gauri
Shankar Gupta az Indiai Köztársa-
ság nagykövete, köszöntõjét Cse-
resnyés Péter Nagykanizsa város
polgármestere írta. A magyar és an-
gol nyelven íródott szakmai anyagot
Bethlenfalvy Géza, Kõfalvi Csilla

és Gellér Katalin jegyzi. A szép fest-
mények reprodukciói mellett, a
Brunnerek életébõl szemezgetett fo-
tóritkaságok teszik még értékesebbé
ezt a könyvet. A rendhagyó beszél-
getést követõen a Relazioni Ektar
quartet adott koncertet. A magyar és
olasz muzsikusokból álló formáció
mûsorának elsõ részében Francesco
Socal (basszusklarinét, klarinét) és
Stefano Ottogalli (gitár) klezmer
zenei motívumokra épülõ kompozí-
ciói hangzottak el. A második
blokkban Váczi Dániel szaxofono-
kon, Szõke Szabolcs gadulkán, sar-
rangin és array mbira hangszeren
játszott. Több kontinens zenei ha-
gyományai, ritmikái társulva a kor-
társ improvizatív zene világával kü-
lönösen érdekes és izgalmas pro-
dukciókban öltöttek testet. A kama-
razenei program ráadásaként elját-
szották a Török tánc címû szerze-
ményt. A hátteret adó, Z. Soós Ist-
ván monumentális alkotásán talál-
ható Berzsenyi idézet „Nem soka-
ság, hanem lélek, s szabad nép tesz
csuda dolgokat” végig jelen volt
ezen az estén akár a Brunnerek éle-
tére és képeire, akár a meditatív ze-
nére gondolunk.

H.Gy

ÉÉrrttéékkeekk ééss vváállaasszzttáássookk
IInnddiiaaii tteeaahháázz,, kkiiáállllííttááss ééss kkoonncceerrtteekk
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytár-
gyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Megnevezése/Nettó kikiáltási ár/Idõpont
30155/3 / Miklósfa - építési telek az Iskola utcában /4.080.000 Ft / 2011. no-
vember 17. és  30., 2011. december 7., 14., 21. 9:00 óra.
30155/4 /Miklósfa - építési telek az Iskola utcában / 4.080.000 Ft / 2011. no-
vember 17. és 30., 2011. december 7.,  14.,  21. 9:30 óra.
4372 / Lazsnaki kastély / 49.000.000 Ft / 2011. november 17. és  30., 2011. de-
cember 7., 14., 21. 10:00 óra.
2243/1-2 / Ady Endre u. 25. ingatlanok / 20.320.000 Ft / 2011. november 17.
és 30., 2011. december 7., 14., 21. 10:30 óra.
3817 / Csengery u. 111/B. - ipari telek / 2.800.000 Ft / 2011. november 17. és
30., 2011. december 7., 14., 21. 11:00 óra.
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda,
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  tel.: 93/500-724
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss - ééppííttééssii tteellkkeekk

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati kép-
viselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart 2011. december 7-én 16 órától 17 óráig
a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu

Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadó-
óráját a szokottól eltérõen 2011. november 8-án (kedden) tartja 17 órától 19
óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakközépiskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u.
18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu

Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros
oldal), Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan
oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, Ûrhajós utca
és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap
I. szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglõben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20
óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a
palini új Általános Iskolában.

Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2011. december 5-
én 17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.

Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart minden hónap 1. hétfõjén 18 órától a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium-
ban.

Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap I. hét-
fõjén 16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Ál-
talános Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában.
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu

Szõlõsi Márta a 9. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadó-
órát tart minden hónap 1. hétfõjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolá-
ban. (Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu,
szmarta25@hotmail.com

Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2011. december 5-én
(héftõn) 17 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 18 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlõjében. 

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Vékonyított lencse AKCIÓ – 20%!
2011. december 1 - december 31-ig

Sajnálattal kell, hogy megálla-
pítsam, a kilépésemmel kapcsola-
tos nyilatkozatra nem sikerült egy
épkézláb mondatot sem összehoz-
niuk, pedig három fontos gondolat-
kört is tartalmazott: a.) nemzeti
jobbraátot, b.) nyílt deklarációt az
MSZMP-vel, politikai felelõsségre
vonást, c.) 1956-os világos beszé-
det, az orosz támadásról, Nagy Im-
re, Angyal István, Mecséri István
örökségének felvállalásáról.

Mindezt 2010 nyarán elmond-
tam felszólalásomban az MSZP
Kongresszusán, amire megszé-
gyenítõ és szemlesütött hallgatás
volt a válasz. Nem szólt senki.
Nem tapsolt senki, csak egy kó-
sza füttyöt lehetett hallani. Ezek
után döntöttem úgy, hogy kilé-

pek. Böröcz Elnök Úr szerint er-
kölcsileg vállalhatatlan vagyok
az MSZP-nek. A válaszom az,
hogy nekem az MSZP vállalha-
tatlan erkölcsileg.

A Magyarországi Szociálde-
mokrata Párt, és a Magyar De-
mokrata Fórum számomra nem
vállalhatatlan, és szerintem szá-
mukra sem vagyok vállalhatat-
lan, ez csak emlékeztetõként,
mert nem egy jelölõ szervezet
volt, hanem három. Tehát az
MSZP, a Magyarországi Szociál-
demokrata Párt és a Magyar De-
mokrata Fórum. A válasz joga
megilletett. A kérdést lezártam.

Nagykanizsa, 
2011. november 28.

Dr. Károlyi Attila

TTiisszztteelltt MMSSZZPP NNaaggyykkaanniizzssaaii EEllnnöökkssééggee 
ééss BBöörrööcczz ZZoollttáánn EEllnnöökk ÚÚrr!!

Hetedik alkalommal rendezték
meg, ezúttal Letenyén, a Szép Za-
lában születtem… Hagyomány-
õrzõ közösségi pályázat gálamû-
sorát. A program célja, hogy Za-
la megye településein felelevenít-
sék, összegyûjtsék a népi hagyo-
mányokat, és ezzel elõsegítsék
azok ápolását, õrzését. Az esemé-
nyen ezúttal 18 egyesület lépett
színre öt kategóriában.

A közösségek, egyesületek olyan
népi életformához kötõdõ, abban
gyökerezõ írott, képi, tárgyi anya-
gokkal vagy népszokások feleleve-
nítésével pályázhattak, amelyek a
település életében jelentõs szerepet
játszanak. A tavasszal kiírt pályázat-
ra beadott írásos munkákat a bíráló
bizottság elõzsûrizte, és 18 produk-
ciót választott ki. – Ezekre a csopor-
tokra mindenkor és mindenhol szá-
mítani lehet. A megye bármely olyan
hagyományhoz kötõdõ rendezvé-
nyén részt vállalnak, ahol a saját te-
lepülésük hagyományainak ápolása
van a fõszerepben – mondta Kon-
czér Katalin, a Zala Megyei Köz-
mûvelõdési Intézmény igazgatója.

A fellépõ egyesületek produkci-
ói közül 14 színpadi jelenetként, 4
pedig filmanyagként került a kö-
zönség elé ünnep, népszokás; je-
lentõs helyiek-település története;

paraszti munkafolyamatok; sírkert
gondozása és történelmi-társadal-
mi témakörökben. 

Az est végén több kategóriában
jutalmazta a zsûri a számos kistele-
pülésrõl érkezõ mûvészeti csopor-
tokat. A bíráló bizottság tagjai Kiss
Gábor, a Deák Ferenc Könyvtár
igazgatója, Káli Csaba, a megyei
levéltár igazgatója, dr. Kostyál
László, a Zala Megyei Múzeum
Igazgatóságának igazgatóhelyette-
se és Tompagábor Kornél, a Heve-
si Sándor Színház rendezõje vol-
tak. A Zala Megyei Közgyûlés, a
Deák Ferenc Megyei Könyvtár, a
Zala Megyei Múzeumok Igazgató-
sága, a Zala Megyei Levéltár, a
Hevesi Sándor Színház és a Zala
Megyei Közmûvelõdési Intézmény
által meghirdetett pályázaton a
Letenyéért Közéleti Egyesület elsõ
helyezést ért el történelmi-társadal-
mi témakörben, mivel életszerûen
dolgozták fel azt, hogy egy halálos
fenyegetés hogyan válik társadalmi
eseménnyé. A legjobb nõi alakítás
díját Kovács Vilmosnénak, a lakhe-
gyi Hagyományõrzõ Egyesület
tagjának, a legjobb férfi alakításért
járó jutalmat pedig Pataki István-
nak, a letenyei egyesület szereplõ-
jének ítélték.

V.M.

FFõõsszzeerreeppbbeenn aa 
hhaaggyyoommáánnyy ááppoolláássaa
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HHaa ppéénntteekk,, aakkkkoorr KKÖÖNNYYVVTTÁÁRR!! 
HHaall iisskkoollaa AAddvveenntt aa KKöönnyyvvttáárrbbaann!! 

2011. november 18-tól december 9-ig minden adventi péntek
délután várja A KÖNYVTÁR az izgalmas könyveket olvasni sze-
retõ fiatalokat, felnõtteket, családokat a Halis Olvasó Program
AZOLO olvasódélutánjaira.

Nagyszerû alkalom ez arra, hogy együtt jöjjön a könyvtárba apa csa-
ládjával, nagymama és unoka, fiatal baráti közösségével. Pénteken-
ként délután 2 és 6 óra között az olvasás óráiban egyszerre olvasunk,
internetezünk és játszunk, s közben az érdeklõdõ felnõtteknek bemu-
tatjuk új szolgáltatásainkat a Pontok Pontján (eMagyarország pont,
nagykar pont, nava pont, oszk pont). A programra elõre is be lehet je-
lentkezni a gyermekkönyvtárosoknál, de aki csak besétál péntek dél-
után, az is részt tud venni benne. Eligazítást ez esetben is a földszin-
ten, a gyermekkönyvtárosoktól lehet kérni.

Haliskola Workshop a könyvtárban! 2011. november 30-án work-
shopot szervezünk oktatók, képzõk számára, melyen bemutatjuk Hal-
iskola Workshopjaink eddigi tapasztalatait. A könyvtárlátogató peda-
gógusok mellett várjuk azokat a pedagógusokat is, akik még nem is-
merhették meg az oktatást segítõ szolgáltatásainkat.

A részletes programokról és minden további információról a
www.nagykar.hu eseménynaptárából, Kardos Ferenc könyvtárostól
kaphat tájékoztatást személyesen, telefonon (06306287268) vagy e-
mailen is a info@nagykar.hu-n. A programok a TÁMOP-3.2.4-08/1-
2009-0068 pályázati projekt keretében szervezõdnek."
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2011. december 1.

Horoszkóp

Úgy tûnik, pénzügyei hamarosan rendezõd-
ni fognak. Belátja a családja is, hogy érde-
mes volt az elmúlt hetekben a késõ esti órá-
kig dolgoznia. Egy különleges találkozás
lehetõségét is elõrevetítik a csillagok.

Kellemes meglepetésre számíthat a hétvé-
gén. Bár nehezebben indulnak a dolgai, ebé-
dig lendületbe jön, és villámgyorsan eldönti,
kit mivel lep meg karácsonyra. A kellemes
foglalatossághoz hívjon egy partnert is.

Szép napokra számíthat a hétvégén. Akonflik-
tusok elkerülik, még az idõjárás-változás sem
okoz fejfájást. Érzelmi életére nem vet árnyé-
kot semmi sem. Otthon azonban számíthat ar-
ra, hogy új feladatokkal lepi meg a kedvese. 

Ha nem akarja kellemetlenül érezni magát,
minél elõbb teljesítse a családjának kará-
csonyra tett ígéreteit. Tervei megvalósítá-
sának nem állja útját senki sem. A társasá-
gi életet szorítsa háttérbe egy idõre.

Egy jó befektetésnek köszönhetõen gyökere-
sen megváltozhat anyagi helyzete. Még az
ünnepek elõtt felbukkanhat egy már-már el-
felejtett régi ismerõse. Ha végre boldog akar
lenni, ne szaladjon el a boldogság elõl. 

Felgyorsulnak az események ön körül.
Erõsnek érzi magát, képes lesz nagy dol-
gok megvalósítására is. Magánéletében
váratlan, ám kellemes fordulatra számít-
hat még a karácsonyi ünnepek elõtt.

A hétvége kiváló alkalom lesz arra, hogy
új hobbi, idõtöltés keresésével foglala-
toskodjon. Mielõtt azonban meghozná a
végsõ döntést, kérje ki a barátai vélemé-
nyét is.

Kissé bizonytalannak érzi magát a szerelem
terén, de ideje lenne dönteni az ünnepek elõtt.
Erõltesse meg magát, s ha úgy érzi, határozot-
tan mondja ki az igent. Az esetleges „nem”
válasszal se várakoztassa sokáig a partnerét.

Kicsit feszültnek érzi magát ezekben a na-
pokban, bár a csillagok állása szerint év vé-
géig sok pénz üti a markát. Egyelõre ne
hagyja, hogy barátai befolyásolják a vélemé-
nyükkel, hanem menjen a saját feje után.

Nemcsak az idõjárásra, hanem az ön körül
zajló eseményekre is érzékenyen reagál. Ha
meg tudja õrizni a nyugalmát, sikeresen át-
vészel mindent nehézséget. Szabadidejében
foglalkozzon többet a régi hobbijával. 

Romantikára vágyakozik mostanában. Me-
rész ötleteit lehetõleg ossza meg a kedvesé-
vel is. Használja ki a kreatív energiáját, és
mutassa meg párjának, hogy mire képes,
de figyeljen jobban oda az egészségére is.

A munkahelyi problémái hamarosan megol-
dódnak, és új állásajánlatot kap. Emiatt ne ke-
seregjen tovább. Anyagi gondok nem nehezí-
tik tovább az életét. Figyeljen jobban oda az
egészségére, és töltsön több idõt a kedvesével.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak
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Belvárosban (Hunyadi úton)

700 négyzetméteres, részben leta-
karított  építési terület eladó.
Ugyanitt bontott építési anyag in-
gyen elvihetõ! Érd.: 0630/448-
6072 

Eladó Nagykanizsa központjá-
ban a Múzeum téren egy csen-
des, parkra nézõ, kétszobás, für-
dõszobás, nagy konyhás (56m2),
I. emeleti lakás bútorok nélkül.
Irányár: 7 millió Ft. Érd.:
0630/377-7011, 0630/315-1866
(7458K)

Nk-án a Garay utca 2. szám
alatt garázs (aknás, pincés, 18m2)
eladó. Tel.: 0693/315-709,
0670/287-5622 (7466K)

Készpénz nélkül Nagykanizsa
Zemplén Gyõzõ utcában, teher-
mentesen, beköltözhetõ, 41 m2-es,
felújított panellakás eladó. Tel.:
0630/972-5045 (7467K)

Készpénz nélkül Nagykanizsa
Platán soron tehermentes, beköl-
tözhetõ, frissen felújított gázfûté-
ses, 42 m2-es téglalakás eladó.
Tel.: 0630/972-5045 (7468K)

Eladó Lada Niva benzin-gáz-
üzemû, 1994-es évjáratú, lejárt
mûszakival. Irányár: 350.000 Ft.
Tel.: 0630/293-8561 (7465K)

Nagyteljesítményû, hordozható,
vadonat új háztartási gõztisztító
(Modell: SC-238HO), ugyanitt alig
hordott 42-es méretû bõr bakancs.
Érd.: 0693/315-559 (este) (7435K)

Jakuzzi normál méretû kád ol-
csón eladó. Érd.: 0620/9591-157
(7469K)

Készpénzért vásárolok köny-
vet, festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tár-
gyakat és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)

Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.:
0630/214-4150 (7411K)

Frizurát szeretnél? Szakkép-
zett fordrász házhoz megy Nagy-
kanizsán és környékén. Tel.:
0630/8744-111 (7462K)

Kidobásra szánt TV-jét,
mikróját, mosógépét, gáztûzhely-

ét, stb. elszállítom. Tel.: 0620/510-
2723 (7463K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2011. december 1.14

Bõvebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: 8800 Nagykanizsa, Fõ út
24. 93/310-327/102. Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00
és 13.00 - 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra

8800 Nagykanizsa, Fõ út 24. 93/310-327/102

Televíziók, LCD monito-
rok, videók, DVD-k és távirá-
nyítók javítása. Balaskó Ist-
ván. Nagykanizsa, Ady Endre
u. 11., tel.: 0630/597-1530
(7457K)

Nagykanizsai Véradóhét
a Kanizsa Centrum-ban
December 12-15-ig minden
nap 12:00-tól 18:00-ig

VVéérraaddááss

Szeretettel várom régi és
új kedves vendégeimet a kel-
lemes Orgona Szépségszalon-
ba, gyógyító, frissítõ, stressz-
oldó masszázsra. Cím: Nagy-
kanizsa, Magyar út 54-56.
Tel: 30/401-3454. 

Okleves gyógymasszõr

értékesítési asszisztens szakirányú megegyezés szerint
asszisztens (munkaügyi, pénzügyi, projekt)szakirányú megegyezés szerint
követelés kezelõ-behajtó felsõfokú megegyezés szerint
recepciós középfokú megegyezés szerint
logisztikai asszisztens szakirányú megegyezés szerint
szakács szakirányú megegyezés szerint
felszolgáló szakirányú megegyezés szerint
kozmetikus szakirányú megegyezés szerin-
szerkezetlakatos szakirányú megegyezés szerint
marós, esztergályos szakirányú megegyezés szerint
hagyományos esztergagépre 
gépkezelõ  szakirányú megegyezés szerint
CO hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
reggeliztetõ szobaasszony alapfokú megegyezés szerint
elektronikus vagyonvédelmi
rendszerszerelõ szakirányú megegyezés szerint

Szolnok adott otthont az idei
felnõtt vidékbajnokságnak, me-
lyen négy fegyvernemben az
NTE-s vívók is rajthoz álltak. A
tavalyi eredmények után nagy
várakozás elõzte meg szereplésü-
ket, hiszen akkor férfi tõr egyé-
niben házidöntõt vívott Szmodics
Zoltán és Pataki Zoltán, mely
elõbbi gyõzelmével zárult. Az
ilyen felállású végsõ párosítás-
hoz idén is közel jártak...

Az elsõ napi csoportküzdelmek
során valamennyi kanizsai ver-
senyzõ magabiztos vívást mutatott
be a 32 fõs mezõnyben. A kezdõ
fordulóban elért eredmények alap-
ján Somoskeõy Pétert a 2., Szmo-
dicsot a 4., Patakit a 7., míg Bartha
Tamást a 19. helyen emelték ki. In-
nentõl direkt kieséses táblán vív-
tak, melynek elsõ körét Bartha ki-
vételével sikeresen abszolválták. A
második fordulóban Somoskeõy
fordulatos, olykor indulatoktól
sem mentes csatában a lehetõ leg-

kisebb különbséggel – 1 tussal –
kapott ki kecskeméti ellenfelétõl.
(Beszámolók alapján döntõ szituá-
ciókban – a nagykanizsai 13:12-es
vezetésénél – az addig is sokat bi-
zonytalankodó bíró kétszer is a ká-
rára tévedett.) Több asszót már
nem is vezethetett, viszont Zoltán-
nap volt a csarnokban, hiszen a két
dél-zalai sikerrel vette ezt az aka-
dályt is.

A 3. fordulóban az elõzõleg
Somoskeõyt búcsúztató versenyzõn
vett revansot Pataki, míg Szmodics
ismét könnyedén gyõzve jutott a
legjobb 4 közé. Érett a tavalyi finá-
lé ismétlõdésének lehetõsége, azon-
ban Pataki 15:11-re kikapott az elõ-
döntõben, ráadásul Szmodics szé-
nája sem állt túl jól, hiszen ellenfe-
le már 8:2-re is vezetett ellene. In-
nen felállva sikerült 15:12-re fordí-
tania és a döntõbe kerülnie, ahol az-
tán elegáns vívással (15:2) sikerült
felülmúlnia szegedi vetélytársát –
bizonyítva ezzel, hogy vidéken
még mindig õ a legjobb.

A bajnokság második napján a
férfi kard egyéni (39 induló) és csa-
pat, valamint a férfi tõrcsapat küz-
delmeket bonyolították. Csalódást
keltett Jeszek Balázs korai búcsúja,
azonban legalább ekkora pozitív
meglepetést okozott – az ebben a
fegyvernemben csak „kiránduló” –
Somoskeõy, valamint Kancsár Bá-
lint, akik az elõdöntõig jutottak. Az
utána rendezett csapatversenyen is
bronzérmet szereztek, miután a ké-
sõbbi gyõztes gödöllõiek az elõ-
döntõben megállították õket.

Az utolsó versenyszám a férfi tõr
csapat volt, melyen az esélyes kanizsai
legénység próbálta meg visszahódíta-
ni tavaly elveszített címét. Sikerrel... A
mindent eldöntõ összecsapás során –
az „idegenlégiósokkal” megerõsített –
Budakalászt múlták felül óriási küzde-
lemben 45:44-re. Kiderült, hogy a fel-
nõttek között még mindig lehet épít-
kezni az egykor Kisgyura István edzõ
által lerakott alapokra.

P.L.

OOtttthhoonnoossaann vvíívvttaakk aa TTiisszzaa ppaarrttjjáánn

VVEEGGYYEESS

Aquaprofit NTSK (3.) – Hon-
véd ASE (9.) 9:3

NB I-es sakk csapatbajnoki-mér-
kõzés, 4. forduló. Nagykanizsa.

Egyéni eredmények (elöl a hazai-
ak): Jefimenko - Czebe 1:0, Balogh
Cs. - Hoang Than Trang 1:0, Márkus -
Petrán 1:0, Lupulescu - Popovics 1:0,
Pintér dr. - Liptai 1:0, Héra - Horváth
Z. 1:0 (az ellenfél nem volt jelen),
Gonda - Fehér 0,5:0,5, dr. Flumbort -
dr. Szabó 1:0, Medvegy - Rigó 0,5:0,5,
Galyas - Pivisi 0,5:0,5, Gara T. - Kocz-
ka 0,5:0,5, Kántor - Murin 0-1.

A kanizsaiak ugyan biztosan
hozták a találkozót, ugyanakkor a
bajnoki táblázaton már igencsak
meglépett tõlük a szombathelyi
Haladás, mely 38, 5 pontot gyûjt-
ve 5,5-tel elõzik meg az NTSK-t.
Másodikként ékelõdik közéjük az
ASE Paks együttese 34-gyel.

A bajnokság egyébként majd a
jövõ esztendõben folytatódik, ami-
kor is az 5. forduló keretében a
Nagykanizsa éppen az ASE Paks
csapatához látogat január 29-én.

KKéétt hhóónnaapp uuttáánn 
rraannggaaddóó kköövveettkkeezziikk
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Kanizsa KK DKG-EAST (1.) –
Treff 07 SE (11.) 98 - 76 (32-12,
19-16, 24-23, 23-25) NB I B Nyu-
gati csoport férfi kosárlabda-mérkõ-
zés, 9. forduló. Nagykanizsa, 200
nézõ. Vezette: Horváth A., Bálind.

Kanizsa KK DKG-EAST:
Bausz (7/3), Tóth O. (8), Neal
(27/9), Hoffmann B. (9/3), Czigler
(2). Csere: Bus (15/9), Beák
(15/3), Balogh L., Zsámár K. (5),
Stárics (7), Lovas (3/3), Murvai.
Edzõ: Kovács Nándor.

Jól kezdett újonc ellenfelével
szemben a kanizsai csapat, közel-
rõl és távolról is szinte tetszés sze-
rint szerzett kosarakat (5.p.: 17-6).
Egyedül Marcus Neal 21 pontot
termelt az elsõ negyedben, így
nem csoda, hogy a 10. percben
már húsz pontos hazai elõnyt mu-
tatott az eredményjelzõ (32-12).

A második etapban a máskor ke-
vesebbet játszók is pályára kerül-
tek, s ugyan visszaesett a hazaiak
támadójátéka, némileg így is nõtt a
két együttes közötti pontkülönbség
(20.p.: 51-28).

A térfélcserét követõen kiegyen-
lített játék folyt a pályán, fõleg
azért, mert a vendégek is magukra
találtak, támadójátékuk feljavult
(30.p.: 75-51).

A befejezõ játékrészben tovább
folytatódott az adok-kapok, bár
idõnként már a közönségnek is
igyekeztek játszani a gépgyáriak:
Bus Milán és Stárics Kornél látvá-
nyos megmozdulásai ragadtatták
tapsra a nézõket.

Idei utolsó hazai bajnokin köze-
pes játékkal is magabiztosan nyert
a KKK DKG-EAST, mely ezzel a
gyõzelemmel immár egyedül ve-
zeti a Nyugati csoport tabelláját.

Kovács Nándor: „Korán jelen-
tõs elõnyre tettünk szert, ezzel ér-
vényesítettük a papírformát.”

A veretlen Kanizsai Vadmacskák
SE hazai pályán fogadta a mérkõ-
zés elõtt a tabella 3. helyén álló
SMAFC-NYME Sopron csapatát.

Változatos, fordulatokban gaz-
dag, igazi rangadónak beillõ mér-
kõzésen a negyedik negyedben
feljavult teljesítményükkel, a vég-
játékban harcolták ki a gyõzelmet
a kanizsaiak.

Kanizsai Vadmacskák SE (1.)
– SMAFC NYME Sopron (4.)
73-72 (19-16, 14-16, 8-21, 32-19)

Amatõr NB I nõi kosárlabda-
mérkõzés, 9. forduló. Nagykani-
zsa, 100 nézõ.

Kanizsa: Fekete (15/6), Fuisz V.
(27/9), Olasz A. (2), Jurkó (8),

Jagarics (2). Csere: Hegyi (14/9),
Oros (3), Kiss V. (2), Simon.
Edzõ: Gábor Erzsébet.

Fuisz Viktória és Jurkó Noémi
pontjaival jól kezdték a mérkõzést
a hazaiak, majd a negyed közepén
tudtak felzárkózni a vendégek. A
második tíz percet is a Vadmacs-
kák csapata kezdte jobban, de a
soproniak védekezést váltottak és
a vezetést is átvették. Hála azon-
ban Fuisz és Fekete Csilla pontos
dobásainak, az elõny a vendéglá-
tók oldalán maradt a szünet elõtt.

A harmadik felvonásban pontat-
lanul támadtak a kanizsaiak, távoli
és középtávoli próbálkozásaik
rendre célt tévesztettek és a Sop-
ron e periódusban egy 17-0-s ered-
ményt is produkált.

A záró negyedben viszont már
igazi arcát mutatta a KVSE, mivel
igencsak feljavultak, dobásaik
pontossá váltak. Fokozatosan dol-
gozták le hátrányunkat Hegyi
Vivienék, a betaláló háromponto-
sok sokat lendítettek Gábor Erzsé-
bet együttesén.

Három perccel a vége elõtt, azo-
nos pontállásnál Fuisz betörései
utáni sikeres büntetõkkel már négy
pont volt a nagykanizsai elõny, így
a vendégek utolsó másodpercben
dobott hármasa már nem tudta
megfordítani a találkozó állását.

P.L.

NNyyuuggaattoonn nnaaggyy KKaanniizzssaa

Nagykanizsai TE 1866-Horváth
Méh – Csornai SE 0-4 (0-1)

NB III Bakony csoport labdarúgó
mérkõzés, 15. forduló. Nagykani-
zsa, 100 nézõ. Vezette: Szvorda Me-
linda (Hittaller, Szabó IV. Z.). G.:
Molnár G. (39.), Nyerges L. (68.),
Horváth A. (76.), Dorogi (90.)

Nagykanizsai TE: Freischmid -
Boros Z., Rákhely M. (Kotnyek I.,
80.), Pozsgai, Szép D. - Ujvári,
Rácz Sz., Nagy T. (Budai L., 72.),
Béli M. - Szõke Á., Cs. Horváth G.
Vezetõedzõ: Koller Zoltán.

A csornaiak szerelése alapján akár
azt is hihettük (volna), hogy a Sahtar
Doneck narancs-fekete szerelésû le-
génysége látogatott Kanizsára. De
nem csupán az ukrán bajnok brazil-
jait, hanem az NTE dél-amerikai já-
tékosait sem láthattuk a pályán, lé-
vén Rubens és Luiz Fernando egy-
szerûen megléptek a klubtól...

Így a braziltalanított, a forduló
elõtt negyedik helyiek mérkõzhet-
tek mondhatni felsõházi rangadó
keretében a tabellán harmadik

Csornával, s a kezdeti percek kis-
alföldi rohamai után a kanizsaiak
igyekeztek magukhoz ragadni a
kezdeményezést.

A találkozón inkább a küzdõszel-
lem, mint a szép játék dominált,
ezért is hatott üdítõen, amikor a 23.
percben Boros Zoltántól induló ak-
ció végén Szõke Ádám lõtt mintegy
20 méterrõl a bal kapufa tövére. Jó
tíz perccel késõbb már a jobb olda-
li védõ próbálkozott 22 méterrõl, de
õ is célt tévesztett.

Nem úgy a csornaiak labdarúgó-
ja, Molnár Gábor, aki övéinek
megszerezte a vezetést a 39. perc-
ben (0-1).

Szünet után azonnal a vendégek
veszélyeztettek Dorogi Attila ré-
vén, de akkor Freischmid Roland
még hárított, a 62. percben pedig
Cs. Horváth Gábor 23 méteres
szabadrúgása vágodott ki a csornai
kapusról, Lõre Pálról.

Azonben nem csupán a hátsó
alakzatuk szerzett kellõ önbizalmat,
hiszen egy védelmi megingást ki-

használva Dorogi középre adását
követõen Nyerges László gurított az
üres kapuba 7 méterrõl (0-2).

Ami ezt követõen történt, az
más inkább a Csorna örömjátéka
volt, hiszen a 74. percben ismét
Molnár próbált túljárni Freischmid
eszén két minutummal késõbb vi-
szont már nem volt ellenszere a
vendéglátóknak: Horváth Attila
kissé balról vágott egy szabadrú-
gást a léc alá 19 méterrõl (0-3).

Talán már mindenki a hármas
sípszót várta a hátralévõ szûk ne-
gyedórában, Dorogi viszont gon-
doskodott róla, hogy az igazi ala-
kítás a végére maradjon, hiszen
sorra hintába ültetve a hazai védõ-
ket helyezett nagy szóló után a há-
lóba (0-4).

Koller Zoltán: „A mérkõzésen az
ellenfél minden megingásunkat ki-
használta, ezáltal teljesen megérde-
melt gyõzelmet szerzett. Bár a sze-
zon utolsó összecsapása rosszul ala-
kult számunkra, az õszi teljesítmé-
nyünkkel elégedettek lehetünk.”

A megyei labdarúgó bajnoksá-
gokban is zárultak a küzdelmek, s
a megyei II. osztályban szereplõ
Bagola szerzett csak gyõzelmet a
félszezon végén.

Megyei I. osztály: Kiskanizsai
Sáskák SE (16.) – Gellénháza-
Farkas Pálinka (9.) 1-2.
Kiskanizsai g.: Visnovics I.
Zalalövõi TK (1.) – Miklósfa SE
4-1. Miklósfai g.: Verebélyi.

Megyei II. osztály, Déli csoport:
Znet-Mikronet Becsehely  (7.) –
Nagykanizsa-Bagola VSE (4.) 1-
2. Bagolai g.: Harangozó B., Ko-
vács K.

Az õszi küzdelmek zárultával
kijelenthetõ, hogy az NB III-as
NTE az elõzetes várakozások fe-
lett szerepelt. Miklósfán hektikus
az együttes játéka, a Kiskani-
zsának tán korai volt a megye egy,
míg a Bagola VSE osztályában
idõnként a középcsapatoknál sta-
bilabb teljesítményre képes.

P.L.

Nagykanizsai Izzó SE (6.) –
Bakonyerdõ-Elmax VSE Pápa
(9.) 32-27 (13-12)

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 10. forduló.
Nagykanizsa, Zsigmondy-
csarnok, 70 nézõ. Vezette: Rozina,
Suszter.

Nagykanizsai Izzó SE: Tóth Á. -
Füle Cs. 8, Horváth Balázs 2,
Répási 3, Tompek, Kiss G. 12/2,
Senger 6. Csere: Felde, Pesti, Va-
dász M. 1, Gilitsch, Németh D.
Edzõ: Tóth László.

A kanizsai férfi kézilabda együt-
tes már négy forduló óta nem szen-
vedett vereséget, mi több, már soro-
zatban harmadik gyõzelmét aratta.

Tóth László: „A magunk számá-
ra tettük nagyon nehézzé a mérkõ-
zést, fõképp úgy, hogy az elsõ fél-
idõ 15. percéig nagyon sok rontott
ziccerünk volt. A második játék-
részben már azt játszották a fiúk,
amivel biztosan hozni tudták a ta-
lálkozót.”

P.L.

BBrraazziillookk,, ggóóllookk,, ppoonnttookk nnééllkküüll aazz õõsszzii iiddéénnyyzzáárróónn

HHaarrmmaaddiikk
ssiikkeerrüükk
ssoorroozzaattbbaann
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A HSMK színházterme adott ott-
hont vasárnap délután a Miss Alpok
Adria Nemzetközi Szépségverseny
zalai döntõjének, melynek kereté-
ben 12 induló mérhette össze szép-
ségét. A verseny volt egyben hiva-
tott választ adni arra a kérdésre is,
vajon ki lesz Nagykanizsa város
szépe. Zimány Linda elnöklése mel-

lett a zsûri döntése alapján az Alpok
Adria Verseny zalai gyõztese a
nagykanizsai Lugosi Alexandra lett,
míg másodikként, egyben Nagyka-
nizsa Szépeként Tikos Kitty zárt.

A harmadik helyen a zalaegerszegi
Seibert Evelin végzett, a közönségdí-
jat pedig a szintén kanizsai Csiszár
Noémi érdemelte ki. Lugosi Alexand-

ra sikerével egyenes ágon került az
Alpok Adria Szépségverseny orszá-
gos döntõjébe, míg Tikos Kittynek és
Seibert Evelinnek sincs oka a keser-
gésre, hiszen a rangos verseny közép-
döntõjében vívhatják ki a jogot a fi-
náléban való részvételre.

További képek honlapunk  ga-
lériájában: www.kanizsaujsag.hu 

A Miss Alpok Adria Szépség-
verseny Zala Megyei gyõztese,
Lugosi Alexandra a vasárnapi
történések után hétfõn reggel
már újult erõvel készült – pécsi
egyetemi vizsgájára…

– Milyen zárthelyire is készülsz?
– Sok pihenésre nem volt idõm,

hiszen kedden már szervezetpszicho-
lógiából lesz számadásom… – vágta
rá azonnal a „megyés” szépség.

– Nehéz lesz?
– Igen, de azért megoldható…
– Mégis, hogyan jött a lehetõsé-

ge annak, hogy indulj az Alpok-
Adria megmérettetésen?

– Tulajdonképpen anyukám és
barátom javaslatára neveztem be a
versenyre, õk látták a rendezvény
internetes felhívását, s végül így je-

lentkeztem. A nagykanizsai közép-
döntõ 20 lányából aztán tizenketten
kerülhettünk tovább a fináléba.

– Már érintettük egyetemi sza-
kod, azért kérdezném ily' módon,
milyen fokú extrovertáltság úgy-
mond az, ha valaki egy ilyen meg-
méretésen vesz részt, s miképp gon-
dolkodsz róla a jövõt tekintve?
Mindezt annak fényében kérdem,
mert helyi divatbemutatókon azért
például már felfedezhettünk, nem is
egyszer…

– Nos, annyit mindenképp el
kell mondanom, számomra mind-
ez hobbi, s ilyen szinten szeretnék
is tekinteni rá a továbbiakban.
Nagy álmom volt ugyanis, hogy
tanulmányaimat pszichológia sza-
kon folytathassam, tehát azzal sze-
retnék komolyan foglalkozni az el-

következendõkben.
– Hogyan alakul megyei gyõz-

tesként a további sorsod „alpok-
adriásként”?

– Az országos döntõ januárban
lesz Miskolcon, addig azonban
még a megyei dobogósoknak lesz
egy középdöntõje is.

– Beszélgettetek már a további-
akról a helyezett lányokkal?

– A harmadik Seibert Evelinnel
és a közönségdíjas Csiszár Noémi-
vel napi szinten korábban is, és ve-
lük azért már a fináléban történtek-
rõl is váltottunk szót. Emellett rop-
pantmód örültem ugyanis annak,
hogy a sok indulóval személyesen
is megismerkedhettem, mert ne-
kem ez is nagy örömet okozott. 

Polgár László

LLuuggoossii AAlleexxaannddrraa aa MMiissss AAllppookk AAddrriiaa
SSzzééppssééggvveerrsseennyy ZZaallaa MMeeggyyeeii SSzzééppee,,
NNaaggyykkaanniizzssaa lleeggsszzeebbbbjjee TTiikkooss KKiittttyy 

SSzzééppssééggddöönnttõõ uuttáánn - zzáárrtthheellyyii eellõõtttt

December 2. 16 óra
FOLTOS KARÁCSONY
a Kanizsa Folt kiállítása
Megtekinthetõ: december 22-ig
December 3. 16 és 19 óra
MIKULÁS KONCERT
A Nagykanizsai Fúvószenekar Mi-
kulás koncertje. Belépõdíj: 16 órás
elõadásra: diák 500 Ft, felnõtt 1000
Ft, 19 órás elõadásra: 1200 Ft
December 3. 17 óra 
Sánc Mûvelõdési Ház
HULL A PELYHES FEHÉR 
HÓ - Mikulás est
December 4. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
Kálmán Imre: CIGÁNYPRÍMÁS
- operett. A Turay Ida Színház (Bu-
dapest) elõadása. Belépõdíj: 3000 Ft
December 5. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
Fenyõ Miklós - Tasnádi István: 
ARANYCSAPAT - musical
A Pannon Várszínház (Veszprém)
elõadása. Belépõdíj: 3000 Ft
December 6.
10 óra Táltos bérlet
14 óra Manó bérlet
December 7.
10 óra Vackor bérlet
14 óra Hápi bérlet
December 8.
10 óra Mazsola bérlet
14 óra Tapsi bérlet

Gyermekszínházi bérlet
SZÉKELY BETLEHEMES
élõzenés hagyományjáték erdélyi
gyûjtés alapján. A Forrás Színház
(Gyõr) elõadása. Belépõdíj: 600 Ft

HOMMAGE Á ESTERHÁZY -
Kárpát-medencei képzõmûvészek
emlékeznek a mártírra. A Pozso-
nyi Magyar Galéria Hommage Á
Esterházy János festmény-, szo-
bor- és grafikai gyûjteményének
kiállítása
Megtekinthetõ: december 8-ig

INDIA VÉGTELEN ÚTJAI - Ki-
állítás Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet 1938-1950 között
Indiában festett alkotásaiból
Megtekinthetõ: 2012. február 11-ig

December 7. 9 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI! -
KLUB
Téma CD és DVD írás

December 8. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi sorozat
ZENÉS MESEKÖNYV
Közremûködik a Bergengóc 
Zenegóc Társulat, Budapest 
A mûsort még bábozás is színesíti!
Belépõdíj: 600 Ft

Fo
tó

: B
ak

on
yi

 E
rz

sé
be

t

41_bizt.qxd  2011.12.13.  12:17  Page 16


